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Değerli meslektaşlarımız;

Yeni bir yılda yeni sayımızla birlik-
te olmanın heyecanı ve mutluluğu 
içindeyiz. 2021 yılı Covid-19 pan-
demisinin özellikle yoksullar ve 
emekçiler üzerinde bıraktığı derin 
sosyal ve ekonomik bunalımlar ile 
geçti. Bu salgın vahşi küresel ka-
pitalist sistemin aslında insanlık 
ve gelecek adına güzel şeyler vaat 
edemediğinin bir ıspatı oldu. 2022 
yılının üyelerimiz ve tüm insanlık 
için daha demokratik, daha adil bir 
yıl olmasını temenni ediyoruz.

Pandemi ile birlikte iyice yoksul-
laşan geniş halk kitleleri ve emek-
çiler, AKP iktidarının özellikle son 
yıllarda uyguladığı savaş ekonomisi 
ile birlikte daha da yoksullaştılar. 
Ortadoğu coğrafyasında temelde 
Kürt gerçekliğinin karşısında ko-
numlanan yayılmacı politikalarla 
ülkeyi kaosa sürükleyen AKP-MHP 
iktidarı, Suriye, Irak, Afrika ülkele-
ri ve oradan eski Sovyet ülkelerine 
kadar uzanan geniş bir yelpazede 
at koştururken içerde baskıcı otori-
ter bir yapılanmayla adeta bir savaş 
hükümeti gibi pozisyon alıyor. En 
ufak bir demokratik reflekse dahi 
tahammül edemeyen, sokağı ve 
meydanları kriminal alanlar olarak 
gören, öğrencisinden işçisine, ka-
dınından gencine kadar toplumun 
tüm bileşenlerinin demokratik ta-
leplerini kendi otoriter sistemi için 
tehdit gören AKP-MHP koalisyonu 
ülkeyi derin bir ekonomik çıkmazın 
içine sokmuştur.

Açlık ve yoksulluk sınırında yaşam 
mücadelesi veren emekçiler liranın 

dolar karşısında aldığı ezici dar-
belerle alım güçlerinde yarı yarıya 
varan kayıplar yaşıyor. Artan işsizlik 
oranları ve gerçeğin çok gerisin-
de açıklanan yüksek enflasyonla 
birlikte AKP-MHP iktidarına olan 
güven azalıyor. Kamuoyu yoklama-
larına göre halk desteğini gittikçe 
kaybeden iktidar bloğu, Kürt soru-
nu karşısında daha milliyetçi, daha 
saldırgan bir dil, muhalefete karşı 
da toplumun değer yargıları üze-
rinden kutuplaştırıcı bir söylemle 
hareket ediyor. Kürt illerinde geniş 
halk desteği ile seçilen, demokratik 
siyasetin en önemli ayağı olan ye-
rel yönetimlere kayyum atayarak 
hukuku ayaklar atına alan iktidar 
bu politikasını daha da yaygınlaştır-
manın arayışı içine girmiştir.

AKP-MHP iktidarı ile kurumsalla-
şan tek adam zihniyeti kurumlara 
olan güveni sıfıra indirmiştir. Eko-
nomide TÜİK ve Merkez Bankası-
na olan güven neredeyse bitmiştir. 
Parlamenter sistemden Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi olarak 
adlandırılan ve temelde tek kişinin 
söz ve yetki sahibi olduğu, deneti-
min ve hesap verilebilirliğin olma-
dığı yeni modele geçiş ile birlikte 
kurumların bir anlamı ve önemi kal-
mamıştır.

Artan işsizlik ve yoksulluktan mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları 
da paylarını almış, özellikle Türk 
Lirasının dolar karşısında yaşadığı 
hezimet şantiyelerin, fabrikaların 
ve imalat sektörünün iflası ile so-
nuçlanmıştır. Kamudan iş alan çoğu 
yüklenici yaşanan krizden dolayı 
kamuda “tasviye yasası” olarak ad-

landırılan ve yükleniciye işi sonlan-
dırma hakkı tanıyan düzenlemeyi 
beklemektedir.

Yine artan gerçek enflasyon ve eri-
yen Türk Lirası göz önüne alındığın-
da açıklanan yeni asgari ücretin bir 
anlam ifade etmediği açıktır.  

Kadınların haklı talepleri göz ardı 
edilmiş, son aylardaki kadın cina-
yetleri ile birlikte iktidarın İstanbul 
Sözleşmesini feshetmesinin ne de-
rece yanlış olduğu açığa çıkmıştır. 

2022 yılı ile birlikte AKP-MHP ikti-
darının toplumu daha da kutuplaş-
tırıp bundan siyasi rant elde etmek 
için daha saldırgan bir politika izle-
yeceği açıktır. Kürt gerçekliğine ol-
duğu kadar diğer muhalif kesimlere 
de daha baskıcı bir yol izleyeceği 
son günlerde izlediği kayyımcı poli-
tikalarla iyice açığa çıkmıştır. 

2022 yılının özgürlük ve demokrasi 
güçleri açısından önemi ve anlamı 
büyüktür. 20 yıldır ülkenin ekono-
mik birikimlerini özelleştirme ham-
leleriyle harcayan, demokratik si-
yaseti zor ile baskı altına alan, Kürt 
sorununda doksanların bile gerisine 
düşen iktidarın içinde bulunduğu-
muz süreç itibariyle geniş toplum 
kesimlerinin vicdanında bir meş-
ruiyeti kalmamıştır, Türkiye halkları 
AKP-MHP bloğundan umudunu 
kesmiştir.

Önümüzdeki sayıda görüşmek 
umuduyla…

Şube Yönetim Kurulu
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Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fa-

kültesi Makina Mühendisliği Bölü-
mü hocalarımızı ziyaret ederek 24 

Kasım Öğretmenler Gününü kut-
ladı.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM HOCALARI ZİYARET EDİLDİ

Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ile EİM Meslek Dalı Komisyonu 
Üyelerimiz bir araya gelerek ko-
misyon çalışmaları hakkında top-

lantı gerçekleştirdiler. Toplantıya 
Şube Eşbaşkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT, Şube Saymanımız Cen-

giz ATAMAN, Şube Yönetim Kuru-
lu Üyemiz Mehmet Baran YAVUZ, 
İlyas ÇELİK ve Şube Müdürümüz 
Duygu BAYRAM katılım sağladı. 

EİM / MEDAK MESLEK DALI KOMİSYONU ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA 
GELDİK
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ETİ BAKIR İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARETTE 
BULUNDUK

Üye ziyaretleri kapsamında Şube 
Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT, Şube Saymanımız Cen-
giz ATAMAN, Şube Yönetim Kurulu 

Üyemiz İlyas ÇELİK ve Şube Mü-
dürümüz Duygu BAYRAM  Eti Ba-
kır Mazıdağ İşletmelerinde çalışan 
üyelerimizi ziyarette bulundular. 
Şube Sekrerimiz Arin ZÜMRÜT’ün  

açılış konuşmasından sonra Şube 
Müdürümüz Duygu BAYRAM oda-
mız faaliyetleri, meslek örgütümüz 
ve teknik hizmetler hakkında bilgi-
lendirme sunumu gerçekleştirdi.

Şube Yönetim Kurulu Eş Başkanı-
mız Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN Ma-

latya İl Temsilciliği üyelerimiz ile bi-
raraya gelerek toplantı gerçekleştir-
diler. Yapılan toplantıda üyelerimize 

oda çalışmaları hakkında bilgilen-
dirmeler yapıldı.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ ÜYELERİMİZ İLE 
BİRARAYA GELDİ

Üye ziyaretleri kapsamında Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT ve Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Meh-
met Baran YAVUZ  NİSSAN Otomotiv firmasında 
Yetkili Servis Müdürü olarak çalışan üyemiz Ömer 
AYGÜN’ü iş yerinde ziyarette bulundular.

ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARET EDİYORUZ
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2020-2021 yılları arasında odamı-
za kayıt yapan üyelerimiz için ta-

nışma kokteyli düzenlendi. Yapılan 
tanışma sonrasında genç üyeleri-

mize Makine Mühendisleri Odası 
rozeti takıldı.

GENÇ ÜYELERİMİZ İLE BİRARAYA GELDİK
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Şube Yönetim Kurulu Eş Başka-
nımız Mehmet Emin TÜMÜR ve 
Şube Saymanımız Cengiz ATAMAN 

Batman ve Mardin İl Temsilciliği 
üyelerimiz ile yemekte bir araya 
geldiler. Yapılan yemekli toplantıda 

üyelerimize  oda çalışmaları hak-
kında bilgilendirme yapıldı.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET

Şube Yönetim Kurulu Eş Başka-
nımız Mehmet Emin TÜMÜR ve 
Şube Saymanımız Cengiz ATAMAN 
Adıyaman İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulunu ziyaret ederek oda çalış-

maları hakkında karşılıklı bilgi alış 
verişinde bulundular. Verimli geçen 
toplantı sonucunda il temsilciliği 
bünyesinde üyelerimize yönelik İn-
gilizce kursu, Mekanik Tesisat Kur-

su ve AutoCAD - Solid  programları 
kursu açılması yönünde çalışmala-
rın yapılacağı bildirildi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ BATMAN VE MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 
ÜYELERİMİZ İLE BİRARAYA GELDİ 
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Üye ziyaretleri kapsamında Şube Eşbaşkanımız 
Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT, Şube Saymanımız Cengiz ATAMAN Pe-
keriklimlendirme Mühendislik Firma Sahibi Üye-
miz Ahmet Özcan PEKER’i yeni açmış olduğu iş 
yerinde ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde 
bulundular.

Üye ziyaretleri kapsamında Şube 
Eş Bakanımız Mehmet Emin TÜ-
MÜR ve Şubemiz Periyodik Kont-
rol Birim Sorumlusu Engin KOYUN,  

ETİ Bakır A.Ş’ de Planlı Bakım Mü-
hendisi Biriminde görev yapan 
Üyemiz Mehtap TÜRKYILMAZ  ve  
Teknik Kontrol Şefi  olarak görev 

yapan üyemiz Okan BENGÜL’ü  iş 
yerinde ziyaret ederek, teknik ça-
lışmalar hakkında fikir alışverişinde 
bulundular.

Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN Metal İşleri Sanayi Si-
tesinde yer alan TORKMAKSAN MAKİNA firma sa-
hibi üyemiz Uğur TOSUNLU ve VGA AMBALAJ  firma 
sahibi üyemiz Vedat Gürkan ASLAN ‘ ı iş yerlerinde 
ziyaret ettiler.  Üyelerimizin iş alanında yaşadığı sı-
kıntılar,mesleki sorunlar,  oda örgütlülüğü ve çözüm 
önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

ÜYELERİMİZİ İŞ YERLERİNDE 
Ziyaret Ediyoruz
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Batman İKK olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASI

Batman aşı inisiyatifi katılımcılarının 
açmış oldukları standa, Batman TM-
MOB İl Koordinasyon Kurulu katılım 
sağlayarak destekte bulundu. Batman 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu halkı 
aşıya davet etmek ve aşı duyarlılığını 
oluşturmak için stantta görev aldılar.

BATMAN İKK’dan AŞI KAMPANYASINA DESTEK
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Batman İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ruken 
KANAT ve Batman İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz 
Adnan KAN kurum ve özel sektörde çalışan üyele-
rimizden Mansur ALPHAN, Burhan GEZER,Harbi 
KARADENİZ  ve Mehmet Şirin SAYAR’ı iş yerlerinde 
ziyaret ederek, yaşamış oldukları mesleki sorunları, 
oda örgütlülüğü ve çözüm önerileri hakkında fikir 
alışverişinde bulundular.

Şube eşbaşkanımız Nevruz KAY-
RAN ve MMO Batman Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Başkanı Ruken 
KANAT’ın katılımıyla 10 Ağustos 

2021 tarihnde Batman İl Temsil-
ciliğimizde kadın üye toplantısı ya-
pıldı. Toplantıda kadın üyelerimizin 
meslekte karşılaştığı sorunlar, oda 

örgütlülüğü ve çözüm önerileri 
hakkında fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

BATMAN TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULUMUZDAN ÜYELERE ZİYARET

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE KADIN ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
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TMMOB Van İKK Kadın Çalışma 
Grubunun 2. Yerel Kadın Kurultayı 
24 Ekim 2021 tarihinde Hakları-

mızdan, Eşitlikten, Adaletten Vaz-
geçmiyoruz sloganı ile gerçekleşti-
rildi.  Yürütme Kurulu Saymanımız 

Beste BAYRAM temsilciliğimiz adı-
na konuşmasını gerçekleştirdi.

TMMOB VAN İKK 2.YEREL KADIN KURULTAYI YAPILDI

Üye etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz açık hava film gösterimi  13 
Temmuz 2021 tarihinde oda terasında temsilcilik yürütme kurulu ve 
üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMİZ GERÇEKLEŞTİ
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TMMOB Van İKK olarak “ AŞI OL “ 
temasıyla düzenlediğimiz halı saha 

futbol turnuvasında odamız üyele-
rinden oluşan takımımız ile katılım 

sağlandı. 

VAN İKK’DAN FUTBOL TURNUVASI 

TMMOB tarafından Van İKK ara-
cılığıyla sürdürülen  “ Sel Felaketi 

için Dayanışma”  kampanyası kap-
samında sel felaketinde etkilenen 

ailelere ihtiyaç malzemeleri ulaş-
tırıldı. 

SEL FELAKATİ İÇİN DAYANIŞMA KAMPANYASI 
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25 Aralık 2021 tarihinde üye et-
kinlikleri kapsamında temsilcilik 
üyelerimiz ile kahvaltıda bir ara-
ya geldik. Etkinlikte temsilcilik 
çalışmaları hakkında üyelerimi-
ze kısa bir bilgilendirme yapıl-
dıktan sonra geçmiş dönemde 
yürütme kurulunda yer almış ve 
temsilcilik teknik görevlisi ola-
rakta çalışmış olan üyemiz Halil 
DAMAR’a emeklerinden dolayı 
teşekkür plaketi takdim edildi. 

Van’da yaşanan ve yıkıma neden 
olan sel felaketinin ardından TM-
MOB Van, Amed, Dersim, Hakkari İl 

Koordinasyon Kurullarının oluştur-
duğu heyet 12-13 Ağustos 2021 
tarihlerinde bölgede teknik incele-

melerde bulundular.

TMMOB VAN, AMED, DERSİM VE HAKKARİ İKK VAN’DAKİ AFET 
BÖLGESİNDE TEKNİK İNCELEME YAPTI

ÜYELERİMİZE YÖNELİK KAHVALTI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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TMMOB Amed ve Urfa İl Koordi-
nasyon Kurulları olarak adalet nö-
betinin 289. Gününde ŞENYAŞAR 

ailesini ziyarette bulunduk. Başta 
Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili 
kurumlara, sorumluların yargılan-

ması için çağrıda bulunduk. 

ŞENYAŞAR AİLESİNE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Emekten, Halktan Yana Bütçe İsti-
yoruz ! talebiyle KESK, DİSK, TTB ve 
TMMOB  yürütücülüğünde Diyar-

bakır İstasyon Meydanında yapı-
lan mitinge Urfa Emek Demokrasi 
Platformu olarak katılım sağladık.

İnsanca Bir Yaşam İçin!

#GEÇİNEMİYORUZ!!!

“İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN ALANLARDAYIZ” MİTİNGİNE KATILIM 
SAĞLANDI
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Temsilcilik Yürütme Kurulu Başka-
nımız Mehmet KAYA ile Yürütme 
Kurulu Sekreterimiz Yusuf İLHAN, 
Teknik Görevlimiz Ferat BEYAZ, 
üye ziyaretleri kapsamında Harran 

Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Dekanı Makine Mühendisi Prof. 
Dr. Hüsamettin BULUT hocamız ile 
Makine Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Yardımcısı Zeynel Abidin FI-

RATOĞLU hocamızı yerinde ziyaret 
ederek bölüm ve fakülte çalışma-
ları, oda çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulundular. 

ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

ÜYE PORTALI - MAKİNA PORTAL

MAKİNA DANIŞMA
İŞ & MÜHENDİS RANDEVU
ÜYE ÇALIŞMA DURUMUNU
BİLDİRME 

AİDAT BORCU 
OLMAYAN ÜYELERE 
ÖZEL İÇERİKLER

ÜYE PROFİL 
EKRANI GÜNCELLENDİ

SINAV SONUÇLARI, ADRES 
GÜNCELLEME, ETKİNLİKLERİM 
VE BAŞVURULARIM 
ALANLARI GÜNCELLENDİ

ÜYE İŞLEMLERİ 
BAŞVURU TAKİBİŞ
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YOGA – KAHVALTI ETKİNLİĞİMİZİ 
Gerceklestirdik

Kadın üyelerimize yönelik yapmış olduğumuz yoga ve kahvaltı etkinliğimizi 26.09.2021 tarihinde Saklı Cennet Kafe 
& Restorant’ta gerçekleştirdik. Etkinlik, kadın üyelerimizin yoğun katılımıyla yapılan aktivitelerin ardından son buldu.
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“Toplumsal Cinsiyet ve Hakları”  Söyleşimiz 
03 Eylül 2021 tarihinde şube eğitim salo-
numuzda gerçekleşti. Konuşmacı Handan 
COŞKUN’un sunumuyla gerçekleşen söy-
leşide toplumsal cinsiyet kavramı, mühen-
dislik ve fen alanlarında toplumsal cinsiyet 

etkileri, dünya genelinde toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğine karşı yapılan çalışmalar, ulusa-
lararası mevzuatta karşılığı ve TMMOB ‘da 
kadın çalışmaların değerlendirilmesi gibi  
konular konuşularak öneri ve değerlendir-
melerle son buldu.  

“TOPLUMSAL CİNSİYET VE HAKLARI”
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G E R Ç E K L E Ş T İ

Üye etkinlikleri kapsamında düzen-
lediğimiz “12 KIZGIN ADAM” filminin 
sinema gösterimi şube eğitim sa-
lonumuzda şube yönetim kurulu ve 
üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti.

SO
SYAL ETKİN

LİK
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Vahap IŞIKLI’ nın sunumuyla gerçekleşen “TOPLUMSAL 
EKOLOJİ” seminerimiz Şube yönetim kurulu üyelerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti. 

Sunum sonrasında yapılan soru cevap bölümünün ar-
dından etkinlik son buldu.

TOPLUMSAL EKOLOJİ 
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ
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Sosyal ve Kültürel Komisyonumuzun önerisi 
doğrultusunda Elazığ İli Sivrice İlçesinde bulu-
nan Mavi Göl Dinlenme Tesisine gezi etkinliği 
gerçekleşti. Şube Yönetim Kurulumuz ve Üye-
lerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinli-
ğimiz eğlenceli bir şekilde son buldu. 

HAZAR GÖLÜNE GEZİ ETKİNLİĞİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri 
kapsamında Şubemizde 20-23 Ey-
lül 2021 tarihleri arasında  Asansör 

Yetkili Servis Teknik Sorumlusu 
Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 
verildi. Şube Teknik Görevlimiz İlyas 

BATBAY tarafından  verilen eğitim 
online olarak  gerçekleşti.  

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME EĞİTİMİMİZ ONLİNE OLARAK DÜZENLENDİ

Mühendis Yetkilendirme Eğitim-
lerimiz kapsamında Şubemizde 
06-09 Eylül 2021 tarihinde Asan-

sör Periyodik Kontrol Muayene 
Elemanı Eğitimi Çevirimiçi olarak 
düzenlendi. Teknik Görevlimiz İlyas 

BATBAY tarafından verilen eğitime 
18 kişi katılım sağladı.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI EĞİTİMİMİZ 
ONLİNE OLARAK DÜZENLENDİ
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Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsa-
mında 04 – 06 Kasım 2021 tarih-
leri arasında mühendislik fakültesi 

mezunlarına yönelik LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğiti-
mi düzenlendi.  Online olarak ger-

çekleşen eğitim şube eğitmenimiz 
Enver IŞIK tarafından verilmiş olup, 
18 kişi eğitime katılım sağladı.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİMİZ ONLİNE 
OLARAK DÜZENLENDİ

LPG sektöründe çalışan personel-
lere yönelik eğitim ve belgelen-
dirme çalışmalarımız kapsamında 
02-03 Aralık 2021 tarihleri ara-
sında şubemizde LPG Otogaz İs-
tasyonları Taşıt Dolum Personeli 
(Pompacı) Kursu düzenlendi. 

Şube Eğitmenimiz Cengiz ATAMAN 
tarafından verilen eğitimde;

• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-
leri ve Standartlar

• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin 
Korunması

•  LPG`nin Teknik Özellikleri

•  LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat 
Edilmesi Gereken Kurallar

• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İk-
mal Yapılması

• Dolum Sırasında Uyulması Gere-
ken Kurallar

• LPG`nin Doldurulma İşleminde 
Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri, 
Yangın Güvenliği

• İlk Yardım

Konu başlıklarında eğitim verildi. 
Eğitime 18 kişi katılım sağladı.

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ
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Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsa-
mında Şubemizde 04-10 Ekim 
2021 tarihleri arasında Mekanik 

Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi düzenlendi. Eğitim Şube 
Eğitmenimiz Enver IŞIK’ın sunu-

muyla gerçekleşti.

ŞUBEMİZDE MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ



mmo
diyarbakır şubesi bülteni

24

Ü
YE

 E
TK

İN
Lİ

KL
ER

İ
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

ŞU
BE

 H
AB

ER
LE

Rİ

10 Ekim katliamının 6.yıl dönümünü anma etkinli-
ği bileşeni olduğumuz Amed Emek ve Demokrasi 
Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapılarak 
gerçekleşti. Amed Emek ve Demokrasi Platformu, 
Siyasi Partiler ve STK’ların katılımı ile yapılan basın 
açıklamasının ardından mezarlıklar ziyaret edildi. 

10 EKİM’DE KATLEDİLENLERİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Aralarında Şube sekreterimiz Arin 
Zümrüt ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz İlyas Çelik’in de bulundu-
ğu TMMOB Diyarbakır ve Şanlıurfa 
İl Koordinasyon Kurulu üyelerin-
den oluşan heyet, adalet arayış-

larını sürdüren Şenyaşar ailesine 
dayanışma ziyaretinde bulundu. 
TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri 
Doğan Hatun, aileyle dayanışma 
içerisinde olduklarını belirterek, 
“Ne yazık ki Kürdistan’da bu hak 

ihlallerinin, pervasızca saldırıla-
rın, katliamların ilki değil. Devletin 
mevcut duruşuna göre son olma-
yacak gibi gözüküyor” dedi.

TMMOB DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA İKK BİLEŞENLERİNDEN ŞENYAŞAR 
AİLESİNE DAYANIŞMA ZİYARETİ
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MMO Ankara Şubenin üyelerine yö-
nelik düzenlediği Meslekte 5. ve 10. 
Onur Yılı etkinliğine Şube Eşbakanı-

mız Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube 
Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT katılım 
sağladı. Üyelere Meslekte 10. Onur 

Yılı Sertifikaları takdim edildi.

MMO ANKARA ŞUBE PLAKET TÖRENİNE KATILIM SAĞLANDI

Bileşeni olduğumuz TMMOB Amed 
İl Koordinasyon Kurulu Peyas Ma-
hallesinde yapılması planlanan 
kentsel dönüşüm projesine ilişkin 
mahalle halkı ile ortak toplantı ya-

parak, sürecin doğru yönetilmesine 
için karşılıklı bilgi alışverişinde bu-
lundular. Toplantıya Şube Sekrete-
rimiz Arin ZÜMRÜT katılım sağladı. 
TMMOB Amed İl Koordinasyon 

Kurulu mahalle halkına sürecin ta-
kipçisi olmaya devam edeceklerini 
söyleyerek bilgilendirme yaptı.

TMMOB AMED İKK PEYAS MAHALLESİNDE YAPILMASI PLANLANAN 
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İLİŞKİN MAHALLE HALKI İLE GÖRÜŞTÜ
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Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR Ma Music Cen-
ter’in yeni hizmet binasının açılışına katılım sağladı. 

Bu tür kültür merkezlerinin kentimize ve kültürümüze 
önemli katkıları olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini ifa-
de ederek, hayırlı olması temennilerinde bulundu. Ma Mu-
sic, Şubemizin katkılarından dolayı odamıza teşekkür pla-
keti sundu.

MA MUSİC CENTER’İN HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILIM SAĞLADIK

MMO İzmir Şube tarafından üye-
lerine yönelik düzenlemiş olduğu 

Meslekte 25., 40.,50. ve 60. Onur 
Yılı plaket törenine Şube Sekreteri-

miz Arin ZÜMRÜT ve Mehmet Ba-
ran YAVUZ  katılım sağladı.

MMO İZMİR ŞUBE PLAKET TÖRENİNE KATILIM SAĞLANDI

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
ile TMMOB İl Koordinasyon Kurulu-
nun eğitimler için yapmış oldukları 
ortak işbirliği protokolü çerçeve-
sinde Diyarbakır Sanayi Mektebin-
de düzenlenen “Suriçi Fotoğraf 

Sergisi“ törenine Şube Eş Başka-
nımız Mehmet Emin TÜMÜR, Şube 
Sekretimiz Arin ZÜMRÜT, Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz İlyas 
ÇELİK,  katılım sağladı. Çocukların 

çektiği fotoğraflarında yer aldığı 
sergide, renkli görüntüler yer aldı. 
Yapılan törende kursiyerlere katı-
lım sertifikalarını takdim ettiler. 

DİYARBAKIR SANAYİ MEKTEBİNİN “SURİÇİ FOTOĞRAF SERGİSİNE”  
KATILIM SAĞLADIK
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27 Kasım 2021 tarihinde 
yapılan Oda Danışmanlar 
Kurulu toplantısına şube-
mizden Şube Eş Başka-
nımız Mehmet Emin TÜ-
MÜR, Şube Sekreterimiz 
Arin ZÜMRÜT, Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz 

İlyas ÇELİK, Filiz BAYHAN, 
M.Baran YAVUZ katılım 
sağladı.

ODA DANIŞMANLAR KURULUNA KATILIM SAĞLANDI

MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİNİN DÜZENLEDİĞİ “2020 ULUSAL 
MİMARLIK SERGİSİ”NE KATILIM SAĞLANDI

Mimarlar Odası Diyarbakır Şube-
si ödüllü projeler sergisi temalı 
“2020 Ulusal Mimarlık Sergisine” 

Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT VE Şube Müdürümüz 

Duygu BAYRAM katılım sağladı.
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Ankara Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisinde gerçekleşen 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu-
na katılım sağladık.
31 Temmuz-1 Ağustos tarihle-
rinde gerçekleşen TMMOB Ge-

nel Kuruluna; Şube Eş Başkanı-
mız Mehmet Emin, TÜMÜR, Şube 
Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT, Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN, Van 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı 
M. Ali AYKAÇ, Malatya Temsilcilik 

Yürütme Kurulu Başkanı Erdal YA-
VAŞ, TMMOB Genel Kurul Delegesi 
Zeki BARAN ve Şube Müdürümüz 
Duygu BAYRAM  katılım sağladılar.

TMMOB GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLADIK

Şube Eşbaşkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR TMMOB Çevre Mühendis-
leri Odası Diyarbakır Şubesinin    1. 
Olağan Genel Kuruluna katılım sağ-
layarak başarılı bir dönem geçirme-
leri temennisinde bulundu.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİNİN OLAĞAN 
GENEL KURULUNA KATILIM SAĞLANDI

4. DANIŞMANLAR KURULU TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz 13. Dönem 4. Danışman-
lar Kurulu Toplantısı 24 Ekim 2021 
tarihinde;

• Şube Çalışmalarının Değerlendi-
rilmesi
• Genel Kurul Süreci

• Dilek ve Öneriler 
Gündem maddeleri ile gerçekleşti.
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2021 Yılı 2.Dönem Mali Denetimi-
miz 04 Eylül 2021 tarihinde Şube-
mizde 48.Dönem Oda Denetleme 
Kurulu Üyelerimiz Hüseyin KALAN-
TOR, İsmail ODABAŞI, Ali ALUÇ ve 
Ahmet İLBASİ İle Şube Eşbaşkanı 
Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Sek-
reteri Arin ZÜMRÜT, Şube Saymanı 

Cengiz ATAMAN, Şube Yönetim Ku-
rulu Üyemiz İlyas ÇELİK, Şube Mü-
dürü Duygu BAYRAM, Şube Muha-
sebe Sorumlusu Mihriban METE 
SAYGIOĞLU ve Şube Muhasebe 
Görevlisi, Nazan ORAK IŞIK’ın ka-
tılımlarıyla Muhasebe denetlemesi 
gerçekleştirildi.

ŞUBE 2. MALİ DÖNEM MUHASEBE DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİ 

2021 Yılı 3. Dönem Mali Deneti-
mimiz 20 Kasım 2021 tarihinde 
Şubemizde 48. Dönem Oda De-
netleme Kurulu Üyelerimiz Aydın 
GÜÇKIRAN, Zeki BARAN, Sinan 

ÖZTEMEL, Halit TATLISU ile Şube 
Sekreteri Arin ZÜMRÜT, Şube Say-
manı Cengiz ATAMAN, Şube Mü-
dürü Vekili Mehmet ARIĞTEKİN, 
Şube Muhasebe Sorumlusu Mih-

riban METE SAYGIOĞLU ve Şube 
Muhasebe Görevlisi Nazan ORAK 
IŞIK’ın katılımlarıyla Muhasebe de-
netlemesi gerçekleşti.

ŞUBE 3. MALİ DÖNEM MUHASEBE DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİ 
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Rİ KESK, DİSK, TTB VE TMMOB 
GEÇİNEMİYORUZ MİTİNGİNDE BULUŞTU

KESK, DİSK, TTB ve TMMOB  yü-
rütücülüğünde yapılan mitinge 
Amed Emek Demokrasi Platformu 

olarak 18 Aralık 2021 tarihinde 
İstasyon Meydanında üyelerimiz 
ve bileşenlerimiz ile ortak katılım 

sağladık.

Demoktratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı İçin!
İnsanca Bir Yaşam İçin!

Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin!
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ŞUBE 5.DANIŞMANLAR KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz 13. Dönem 5. Danış-
manlar Kurulu Toplantısı 11 Aralık  
2021 tarihinde şube eğitim salo-

numuzda gerçekleşti.
   Toplantı gündem maddeleri;
• Şube Çalışmalarının Değerlendi-

rilmesi, 
• Genel Kurul Süreci, 
• Dilek ve Öneriler

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından düzenlenen Dİ-
YARBAKIR AFET ÇALIŞTAYI 27-28 
Kasım 2021 tarihinde şube eğitim 

salonumuzda gerçekleşti. Şubemiz 
adına Şube Yönetim Kurulu Say-
manımız Cengiz ATAMAN Afetler-
de Toplumsal Bilinç ve TMMOB’in 

Rolü konulu sunumuyla bilgilen-
dirme yapıp, kapanış konuşması ile 
çalıştay programı son buldu.

DİYARBAKIR AFET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ 

17 Ekim 2021 tarihinde TMMOB Amed 
İKK Kadın Çalışma Grubu 7.Kadın Kurul-
tayı Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten 
Vazgeçmiyoruz sloganı ile başladı. Şube 
Yönetim Kurulu Sekreterimiz Arin ZÜM-
RÜT  I. Oturumda TMMOB Cinsiyet Takip 
Sekreteryası konu başlığı ile bilgilendir-
me yaptı.

TMMOB AMED İKK 7. KADIN KURULTAYI YAPILDI
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Dersim İl Koordinasyon Kurulu 
ve Amed İl Koordinasyon Kurulu-
nun birlikte düzenlediği “SU KRİZİ 
VE YÖNETİMİ” paneli 19 Kasım 

2021 tarihinde yapıldı. Dersim’de 
gerçekleşen panele Şube Eş Baş-
kanlarımız Mehmet Emin TÜMÜR, 
Nevroz KAYRAN ve Tunceli İl Tem-

silciliği Teknik Görevlimiz Bülent 
ÇETİNKAYA katılım sağladı.

DERSİM’DE SU KRİZİ ve YÖNETİMİ PANELİ YAPILDI 
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05 Kasım 2021 tarihinde Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
öğrenci üyelerimiz ile tanışma etkinliği düzenle-
dik. Etkinliğe Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT, Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN, Şube Müdür Ve-
kili Mehmet ARIĞTEKİN ve Şube Çalışanlarımız 
katılım sağlamış olup, oda faaliyetleri hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı. 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZLE TANIŞMA 
ETKİNLİĞİ YAPTIK

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makina, Elektrik ve İnşaat 
Mühendisliği Bölümünden mezun 
olan öğrencilerin düzenlediği  me-

zuniyet törenine Şube Yönetim Ku-
rulu Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT, Şube Yönetim Kurulu 

Üyemiz Mehmet Baran YAVUZ ve 
İlyas ÇELİK katılım sağladı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE 
KATILIM SAĞLANDI
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Dicle Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makine Mühendisliği Bö-
lümü Öğrenci Üyelerimize yöne-
lik yapmış olduğumuz etkinlikler 
kapsamında  17 – 18 Aralık 2021 

tarihleri arasında Mina Galvaniz 
A.Ş.‘ye teknik gezi düzenledik. Fir-
mada çalışan Şube üyelerimizden 
Çetin ÖZAYDOĞDU, Ömer Faruk 
ESER ve Ali YILMAZ  öğrencilere iş-

letmenin üretimi, işleyişi ve imalat 
aşamaları hakkında bilgilendirme-
ler yaptı. 

ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ
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MMO Amed Öğrenci Komisyo-
numuz İlk toplantılarını şube sa-

lonumuzda gerçekleştirerek yeni 
komisyonun atamalarını yaptılar. 

Yapılan toplantıda öğrenci etkinlik 
plan ve programları konuşuldu.

MMO AMED ÖĞRENCİ KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

makina.mmo.org.tr

DAHA ERİŞİLEBİLİR OLARAK GÜNCELLENDİ

DAHA HIZLI

DAHA GÜVENLİ

ÜYELERİMİZ İÇİN

MAKİNA PORTAL
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Mühendislikten Fotoğraf Sanatçılığına uzanan bir yaşam 
Mesut ZENGİN

Merhaba değerli okurlarımız. Sanat 
köşemizin bu sayıdaki konuğu üyemiz 
Mesut Zengin. Kendisi hem bir makine 
mühendisi olarak mesleğini icra ediyor 
hem de  fotoğraf alanında amatör ola-
rak başarılı çalışmalara imza atıyor. 

Merhaba Mesut. Öncelikle bize kendin-
den bahsedebilir misin. Mesut Zengin 
kimdir?

Şırnak’a bağlı İdil ilçesinde doğdum. 
1990 ların yoğun sürecinde.  Lise öğ-
renimi dahil İdil’de tamamladım. 2009 
yılında Çukurova Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği bölümünü kazandım. 
Odayla tanışmam da o sene başladı. 
Mezuniyetten hemen sonra Mardin’e 
yerleştim ve Oda Yönetim Kurulunda 
yer aldım. Şu an Şırnak ve ilçelerinde 

kendi mesleğimi icra etmeye devam 
ediyorum.

Fotoğraf merakın ne zaman başladı? 
Seni fotoğrafa sürükleyen ne oldu?

Çocukluk sürecimizde ilçede sanata 
dair pek çalışma yapılan bir yer olmadığı 
için sanat alanına farkındalık anlamın-
da biraz geç başladığımı söyleyebilirim. 
ilkokulda filmli bir makineyle başladım 
aslında. Okulda kendi dönem arkadaş-
larımın fotoğrafları, ilçenin ilerde tarih 
olabileceği alanlarını fotoğrafladım. İm-
kansızlıklardan dolayı lise ve üniversi-
tede uzak kaldım. Üniversitede sanata 
dair müzik alanında emek verdim. Me-
zun olduktan sonra kendime bir makine 
aldım ve fotoğrafa daha sıkı ve sanatın 
farkında olarak devam ettim.

Röportaj: 
Serhat VANÇİN 
(Makina Mühendisi)

MMO Mardin Temsilcilik YK üyesi Mesut Zengin, Koçerlerin yaşamını konu edinen ‘Gülümse’ adlı bu fotoğrafıyla, PhotoCup yarış-
masında birincilik ödülüne layık görüldü .
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Fotoğraf çalışmalarında daha çok 
neler ilgini çekiyor? İnsan mı, doğa 
mi, tarihi mekanlar mı? Çektiğin tüm 
fotoğrafları bir araya getirdiğin za-
man nasıl bir portre ortaya çıkıyor? 

Aslında fotoğrafçılık hayata bakış 
açınızı kendi iç dünyanızın dışavu-
rumu olarak düşünebilirsiniz. Ben 
her zaman doğayla iç içe olmaktan 
büyük zevk aldım ve huzur hisset-
tim doğada. Canlıların mükemmel 
yapısı ilgimi çekti. Ama biz doğa-
nın bir parçasıyız ve insanla me-
kanı doğadan bağımsız düşünmek 
eksiklik olur. Onun için ilgi alanım 
genel olarak İnsan, Yaşam ve Doğa 
desek yerinde olur sanırım. Tüm 
fotoğraflarımı da bir araya getir-

diğim zaman ortaya çıkacak olan 
budur. Yaşam...

Yaşamınızı sürdürdüğünüz Mardin, 
gerek tarihi dokusu gerek kültürel 
zenginliğiyle fotoğraf çalışmaları 
için zengin bir materyal sunuyor. Bu 
kültür ve medeniyet şehri, fotoğraf 
sanatının gelişiminde nasıl bir rol 
oynadı? 

Gerçekten Mardin muazzam bir 
şehir. Fotoğrafa ordan devam et-
mem benim için kesinlikle büyük 
bir şans. Amatör olarak başladığım 
fotoğrafçılığa amatör olarak devam 
ediyorum. Daha ileriye ustaların 
fotoğraflarını okuyarak ve ustaların 
tavsiyeleriyle gidilebilir. Profesyo-
nel Fotoğrafçılarla tanışmam da 

işte bu şehir sayesinde oldu, bana 
fotoğrafçılıkta yol gösteren usta-
larım oldu. Bu şehirdeki yaşanmış-
lıklar, farklı din mabedlerinin aynı 
sokakta olması, tarihi mekanları ve 
bunu yüzlerinde hissettiğim emek-
çi insanları gelişimimde ve bakış 
açımı oluşturmamda ciddi bir etkisi 
olduğunu inkar edilemez. 

Almış olduğun ödül hakkında ko-
nuşalım biraz. Öncelikle tebrik edi-
yorum ve başarılarının devamını 
diliyorum. Ödül aldığın fotoğrafın 
hikayesi nedir ve seni o fotoğrafı 
çekmeye iten neydi?

Aslında aldığım ödül benim için 
çok güzel bir duygu olmakla bir-
likte o fotoğrafı çekerken hisset-
tiğim duygunun yanında az kalır. 
O fotoğrafı takım arkadaşlarımla 
Nusaybin kırsalında Koçerlerin ya-
şamlarını fotoğraflamaya çıktımız 
bir günde çektim. Bildiğiniz üzere 

MESUT ZENGİN

Fotoğrafçılık bir ışık sanatıdır 

ve ışık fiziğin konusudur. Ancak 

oradaki duyguları teknikle 

birleştirirseniz sanat olur. 

Mühendisliğin fotoğrafçılıkla 

ilişkisi tam da budur.
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Koçerler hem kültürel olarak hala 
halkımızın eski izlerini taşıyorlar 
hem de doğayla olan ilişkileriyle. 
İnsan, Yaşam ve Doğa üçlemesinin 
en güzel örnekleri Koçerlerin yaşa-
mındadır. Bu fotoğrafı çekmeden 
önce çadırlardaki sıcak sohbetin, 
ateş üstünde pişmiş çayın ve tabiki 
otlu peynirin tadına varıyoruz. Hal-
kımızın yüreğindeki misafirperver-
liği orda sıcak bir şekilde hissettik 
ve doğal, aynı zamanda da spon-
tane bir şekilde fotoğraf çekimi için 
çıktığımızda modelimizin kuzularla 
ilişkisine şahit olduk. Bu fotoğraf 
da o zaman ortaya çıktı. 

Mühendislik analitik düşünceye da-
yalı teknik bir faaliyet. Fotoğrafçılık 
ise, duygusal ve görsel farkındalık 
gerektiren bir sanat dalı. Birbirine 
tezat gibi duran bu iki faaliyeti aynı 
karakterde nasıl buluşturuyorsun? 

Bir yerde okumuştum. Tez, anti-
tez ve sentez konusunda. Antitez 
tezi çürütüp yok etmek için değil-
dir, sentezi oluşturmak için tezin 
tamamlayıcısıdır. Mühendislik ve 
Sanat -özelde fotoğraf için- birbi-

rini tamamlayan unsurlardır ben-
ce. Basit bir örnekle açıklayayım. 
Fotoğrafçılık bir Işık sanatıdır ve 
ışık fiziğin konusudur. Ancak ordaki 
duyguları teknikle birleştirirseniz 
sanat olur. Aynı zamanda Fotoğ-
rafçılıkta kullandığımız tekniklerin 
geneli matematiğe dayanmaktadır. 
Bu da mühendislik ve fotoğrafçılı-
ğın birlikteliğinin daha güçlü bir ka-
rarkter oluşturmasını sağlıyor.

Fotoğraf sanatının sana kazandır-
dığı perspektif ve farkındalıkların, 
mühendislik çalışmalarına nasıl bir 
yansıması oldu? 

Bir yolculukta camdan dışarı ba-
kıldığında görünen doğadır, bir ke-

lebeğe veya kuşa bakıldığında gö-
rünen bir canlıdır ya da bir insana 
baktığınızda. Bunlar fotoğrafçılığa 
başlamadan önce genelde böy-
ledir. Ama fotoğrafa başladıktan 
sonra camdan dışarı bakınca gör-
düğüm doğanın eşsiz güzelliğinin 
sanatsallığıdır, kelebek veya kuş-
taki muazzam yaradılış, bir insan-
daki yaşanmışlıktır. Hayatın her 
alanında sanatsal bir bakış açısı, 
farkındalık, çizgiler, motifler ve do-
kulardır. Mühendislik çalışmalarına 
en büyük etkisi yaptığım işlerdeki 
estetik dizayn oldu.  

Üniversite yıllarından başlayarak bu 
zamana kadar olan meslek yaşan-
tındaki süreci nasıl değerlendirirsin 
ve Makine Mühendisleri Odası’nın 
bu süreçteki yeri ve bir üye olarak 
odayla bağın hakkında neler söyle-
mek istersin.

Makina Mühendisleri Odası’yla ta-
nışmam 2009 yılında üniversiteye 
başlamamla oldu. İlk sene çalışma-
larına dışardan katılmakla beraber 
sonraki 4 yıl boyunca aktif bir şekil-
de hem öğrenci komisyonunda yer 
alarak hem de yapılan çalışmalarda 
görev üstlenerek öğrencilik yılla-
rımı tamamladım. Odanın mesle-
ki alan başta olmak üzere bir çok 
alanda bana desteği oldu. Mezun 
olduktan sonra da Mardin Temsil-
cilik Yönetim Kurulu üyesi olarak 
görevime kaldığım yerden devam 
ettim ve ediyorum.

Bana zaman ayırdığın için teşekkür 
ederim, meslek ve sanat hayatında 
başarılar dilerim.

Söyleşinizde bana yer ayırdığınız 
için ben de teşekkür ederim. Ma-
kine Mühendisleri Oda Çalışanları 
özelinde bütün meslektaşlarıma iyi 
çalışmalar diliyorum.

AZAD ÖZKESKİN’in
katkılarıyla.

Fotoğrafa başladıktan sonra 

camdan dışarı bakınca 

gördüğüm, doğanın eşsiz 

güzelliğinin sanatsallığıdır, 

kelebek veya kuştaki muazzam 

yaradılış, bir insandaki 

yaşanmışlıktır.
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“Yönetmeliğe uygun değil”

Çelik zırhla donatılmış, ağır tonajlı 
zırhlı araçlar Doğu ve Güneydo-
ğu’daki yerleşim yerlerinde yaşa-
mın bir parçası haline gelmiş du-
rumda. Şehirlerde sıklıkla görülen 
bu araçlardan Kobra 4,8 ton, Kirpi 
16 ton, Ural ise 6,3 ton ağırlığında. 
Bomba ve güçlü el yapımı patla-
yıcılara karşı koruma sağlayan bu 
araçlar, aynı zamanda üzerindeki 
silahlarla ateş desteği de sağlıyor. 

Peki, bu araçlar sivil yerleşim alan-
larında kullanıma uygun mu?

Şube Eş Başkanı Mehmet Emin 
Tümür, bu araçların çok fazla kör 
noktaya sahip olduğunu ve yete-
rince yaya algılama düzenekleri 
olmadığı görüşünü belirterek, Bu 
araçların trafikte yüksek hızda kul-
lanılması durumunda kontrolleri-
nin zorlaştığını, zırhlı araçların, araç 
imal, tadil, montaj yönetmeliğine 
uygun olmadığına dikkat çekilmesi 
gerektiğini belirtti.

“Bunların hem trafikte hem 
meskûn mahalde kullanılması doğ-
ru değil. Kullanılabilmesi için daha 
yüksek anlamda yaya ve araçları 
algılayıcı donanımlara sahip olması 
gerekiyor. Mevcut araçlar bu dona-
nımlara sahip değil. O yüzden şehir 
içi trafiğinde ve yayaların olduğu 
yerlerde kullanılmasının kesinlikle 
doğru olmadığını düşünüyoruz. Sa-
vaş araçları oldukları için daha çok 
kırsalda, yaya ve trafik olmayan 
alanlarda kullanılmalıdır”

GÜVENLİK AMAÇLI İMAL EDİLEN ZIRHLI ARAÇLAR, 
ARAÇ İMAL TADİL MONTAJ YÖNETMELİĞİNE

UYGUN DEĞİLDİR

Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR  www.dw.com haber sitesine Zırhlı Araçların Araç İmal 
Tadil Montaj Yönetmeliğine uygun olmadığına dair röportaj verdi.

MMO İzmir Şubenin düzenlemiş 
olduğu etkinliğe katılmak için İz-
mir’de bulunan şube sekreterimiz 
Arin ZÜMRÜT bu sabah saat 05’te 
kaldığı otelde haksız ve hukuksuz 
bir şekilde gözaltına alınmıştır.

Sivil toplum kurumlarına ve kurum 
yöneticilerine yapılan bu baskıcı ve 

antidemokratik müdahaleleri kını-
yoruz.

Hukuksuz bir şekilde gözaltına alı-
nan şube sekreterimiz Arin ZÜM-
RÜT, STK ve diğer kurum temsilci-
leri derhal serbest bırakılmalıdır.

MMO Diyarbakır Şube
Yönetim Kurulu

GÖZALTINA ALINAN ŞUBE SEKRETERİMİZ ARİN ZÜMRÜT DERHAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR
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BASINA VE KAMUOYUNA !

Bölgemizin içinde bulunduğu ça-
tışmalı günler Dünya Barış gününü 
kutlamayı daha anlamlı ve daha 
elzem kılmıştır. Bu nedenle kent 
bileşenlerinin oluşturduğu Demok-
rasi Platformu olarak 1 Eylül Dünya 
Barış Günü’nü kutlamak için gerekli 
mercilere başvurduk. Ancak üzü-
lerek görüyoruz ki bugünün anlam 
ve önemi hala bazı çevrelerce an-
laşılmamakta ya da bilerek göz ardı 
edilmektedir.

Mitingimiz kentte herhangi bir gü-
venlik açığı oluşturmayacak şekilde 
düzenlenenebileceği halde iptal 
edilmiştir. İptal gerekçeleri olarak 
da Uluslar arası Diyarbakır Zerze-
van Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve 
tabanda hiçbir karşılığı olmayan 
Partinin düzenlediği kurultaya bağlı 
olarak kentte üst düzey devlet er-
kanının bulunması gösterilmiştir. 
Eklemek isteriz ki mitingimizin 
iptaline ilişkin gerekçeli kararı 31 
Ağustos’ta vermeleri düşündürü-
cüdür.Verilen yazıda istiyorsanız 
yarın yapabilirsiniz denilmiştir, ka-
muoyunun bildiği üzere bir mitingi 
düzenlemek için gereken bürok-
ratik süre minimum üç gündür. 
Biz böylesi bir kararın böylesi bir 
zamanda verilmesini mitingimizin 
önüne engel koymak için hazırla-
nan bir senaryo olarak kabul ediyo-
ruz ve soruyoruz: kentte üst düzey 

devlet erkânının bulunması ile barış 
mitinginin olması nasıl bir zafiyet 
oluşturuyor? Bürokratik gerekçeler 
bir mitinge müdahale etmek, iptal 
etmek için yeterli sebep midir?

Demokratik toplumlarda, gösteri-
nin düzenleyicileri, görüşlerini ifa-
de etmek ve mesajlarını iletmek 
için halka açık caddeler, yollar ve 
meydanlar dâhil olmak üzere, gös-
terinin yerini ve zamanlamasını 
serbestçe seçme hakkına sahiptir. 
Uluslararası standartlar gereğince, 
ülkelerin yasal çerçeveleri protesto 
etme hakkına ilişkin etkili, açık ve 
makul hükümler içermeli, sınırla-
malar son çare olmalıdır. Eğer bir 
gösteri barışçıl ise, müdahalenin bir 
gerekçesi olamaz. Anayasa da şid-
det içermemesi şartıyla toplanma 
özgürlüğü tanımakta ve koruma 
altına almaktadır. Barışçıl toplanma 
özgürlüğü, uluslararası sözleşme-

lerde örgütlenme ve ifade özgür-
lüğünün ayrılmaz bir parçası olarak 
güvence altına alınmıştır. Temel bir 
insan hakkı olmasının yanında bir 
hak arama ve ülke yönetimine ka-
tılım aracı olarak demokratik bilinç 
oluşturma bir temel ölçüm kriter-
leri olarak değerlendirilmektedir.

Emek ve Demokrasi platformu ve 
kent bileşenleri olarak 4 Eylül günü 
yine barış çağrımız olacaktır. Bu bi-
zim Demokratik yasal hakkımızdır. 
Bizler mitingin iptaline yönelik ka-
rarın doğru olmadığını toplumun 
barışa olan özlem ve sesinin kısıl-
maması gerektiğini ifade etmek 
istiyoruz.

EMEK VE DEMOKRASİ 
PLATFORMU 

BARIŞA  ÖZLEM SESİNİ 
KISITLAYAMAZSINIZ!

Amed Emek ve Demokrasi Platformu 1 Eylül Dünya Barış Gününe ilişkin ortak Basın Açıklaması 
gerçekleştirdi. Basın Açıklaması Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT tarafından okundu.
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8 Kasım2021 tarihinde Çeysa Plaza 
önünde yapılan basın açıklaması 
şöyle;
BASINA VE KAMUOYUNA !
Değerli Basın Emekçileri
Gözaltı ve operasyonları ülkenin 
rutini haline getiren AKP iktidarı, 
yanında yer almayan, yanlışını dile 
getiren sendika ve meslek odaları 
yönetici ve üyelerini, sivil toplum 
örgütlerini, parti temsilcilerini ve 
sivil toplum aktivistlerini baskı, 
tehdit ve gözaltına alarak, tutuk-
layarak sindirmeye çalışmaktadır. 
Tek bir farklı ses duymaya taham-
mül etmeyen iktidar, toplumu faşi-
zan yöntemlerle yönetmeye çalış-
maktadır. Bu sabah da aralarında 
sendika yönetici ve üyelerinin de 
bulunduğu 15 kişi gözaltına alın-
mıştır. Yapılan ev baskınında bir ar-
kadaşımızın başına silah dayanmış 
evde bulunan küçük yaştaki çocuk-
ları darp edilmiştir. Bu insanlık dışı 
tutumu şiddetle kınıyor,sorumlular 
hakkında derhal işlem başlatılma-
sını talep ediyoruz.
Demokratik eylem ve etkinlikler, 

gerekçe gösterilerek haksız ve hu-
kuksuz bir biçimde gözaltına alın-
mışlardır. Çağrıldığı zaman ifade 
vermeye gidebilecek arkadaşları-
mızın gecenin bir yarısı evlerinden 
apar topar gözaltına alınması top-
lumsal korku ve sindirme yaratma-
yacak tam tersine mücadelemiz 
büyüyerek devam edecektir.
KESK,GENEL İŞ ve TMMOB da yö-
netici ve üyelerinin sendikal çalış-
malar dışında faaliyetleri bulunma-
yan arkadaşlarımızla avukatlarının 
görüşmeleri hukuksuz bir şekilde 
engellendi. Bu hukuksuz uygula-
malar neticesinde anlıyoruz ki AKP 
hükümeti sendikalarımızı, meslek 
odalarımızı hedef almakta; ana-
yasal haklarımızı yok saymakta, 
eylem ve etkinliklerimizi krimina-
lize etmeye çalışmaktadır. 2016 
Eylül ayından itibaren toplumsal 
muhalefete yönelik gözaltılar, tu-
tuklamalar, ihraçlar ve sürgünlerle 
emek, demokrasi ve barış müca-
delemiz kriminalize edilmeye ça-
lışılmakta ancak; sürdürülen anti-
demokratik uygulamalara rağmen 
haklı mücadelemizi meşru bir ze-

minde sürdürmeye devam ede-
ceğiz. Buradan bir kez daha tekrar 
etmek istiyoruz ki: ‘’bizler hak sa-
vunucuları olarak alacağınız bütün 
hukuksuz, adaletsiz kararlarınıza, 
uygulamalarınıza rağmen vazgeç-
meyip, boyun eğmeyip mücadele-
mizi kaldığımız yerden sürdürmeye 
devam edeceğiz. Sendikal haklar, 
demokrasi, adalet, hukuk ve barış 
mücadelemiz geçmişten günümü-
ze bize bedeller ödenerek miras bı-
rakılmıştır. Geçmişte nasıl ki boyun 
eğmedik bu günde bu haksız suç-
lamalarınıza karşı asla susmayaca-
ğız. Ne yaparsanız yapın emek, de-
mokrasi ve barış mücadelemizden 
asla taviz vermeyeceğiz. Gözaltına 
alınan sendika ve meslek odası yö-
netici ve üyeleri, sivil toplum örgü-
tü çalışanları, siyasi parti aktivist-
lerinin  derhal serbest bırakılmasını 
istiyoruz. Bu antidemokratik uygu-
lamalar bizleri haklı mücadelemiz-
den vazgeçiremeyecektir.
YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ.!
AMED EMEK VE DEMOKRASİ 
PLATFORMU

GÖZALTINA ALINAN SENDİKA VE MESLEK ODASI YÖNETİCİ 
VE ÜYELERİ, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÇALIŞANLARI, SİYASİ 

PARTİ AKTİVİSTLERİNİN 
DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ!

8 Kasım 2021 sabahının erken 
saatlerinde yapılan baskınlarla 
aralarında şube sekreterimiz 
Arin Zümrüt, sendika, meslek 
odası yönetici ve üyeleri, sivil 
toplum örgütü çalışanları, 
siyasi parti aktivistlerinin de 
bulunduğu onlarca kişinin 
gözaltına alınmasını protesto 
etmek amacıyla Amed Emek 
ve Demokrasi Platformu 
Bileşenleri tarafından basın 
açıklaması yapıldı.
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Türkiye’de, Dünya Barış Günü ola-
rak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle ba-
rışın egemen olduğu bir dünyada 
yaşamak istediğimizi bir kez daha 
belirtmek istiyoruz. Barış hakkı, bir 
insan hakkıdır. 

Birleşmiş Milletler, 1945 yılında 
kabul ve ilan edilen BM Şartı ile 
kurulmuştur. Şartın Giriş bölümü 
ile 1 ve 2. maddelerinde Birleşmiş 
Milletler’ in barış ile insan hak ve 
özgürlüklerine saygıyı güçlendirme 
amacı vurgulanır. BM Genel Ku-
rulu, Halkların Barış Hakkına Dair 
Bildiriyi Genel Kurul’un 12 Kasım 
1984 tarihli oturumunda kabul ve 
ilan etmiştir. Bildiride barış hakkı-
nın kutsallığı, bu hakkı korumanın 
ve uygulanmasını sağlamanın da 
devletler için bir yükümlülük oldu-
ğu vurgulanmaktadır. 

Barış talebinin, medeni ve siya-
si haklarla (yaşam hakkı, işkence 
yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği 
hakkı, adil yargılanma hakkı, din 
ve vicdan özgürlüğü, ifade özgür-
lüğü, örgütlenme özgürlüğü vb.) 
olduğu kadar; ekonomik, sosyal 
ve kültürel haklar (çalışma hakkı, 
konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim 
hakkı, dil hakları) ile de ilişkisi bu-
lunmaktadır. Bu metinlerde insan 
hakları kurumlarının da benimseyip 
paylaştığı temel yaklaşım, barışın 
insan hakları ve özgürlüklere dayalı 
oluşudur. İnsanlar arasındaki her 
türden eşitsizlikler, hakların ve öz-
gürlüklerin tanınmayışı, savaşların 
ve çatışmaların temel sebebidir. O 
nedenle, Batman Emek ve Demok-
rasi Platformu olarak her şart al-
tında ve dünyanın neresinde olursa 
olsun, barışın haklara ve özgürlük-

lere dayalı olarak sağlanabileceği 
düşüncesindeyiz. 

Türkiye etnik, dilsel, dinsel ve kül-
türel özellikleri bakımından çoğul-
cu bir dokuya sahiptir. Çoğulculuk, 
bizlerin pek çok kez vurguladığı ve 
yansıttığı, “herkes farklı, herkes 
eşit” sloganında ifadesini bulur. 
Çoğulculuk aynı zamanda demok-
rasinin de temelidir. Barış hakkı, 
demokrasi ile insan hakları arasın-
da koparılamaz bir bağ bulunmak-
tadır. O nedenledir ki, Türkiye’nin 
temel sorununun insan hakları ve 
demokrasi sorunu olduğu ve bu te-
mel sorununun en önemli halkası 
da Kürt sorunudur. 

Türkiye’nin insan hakları ve demok-
rasi sorununu çözebilmesi için yeni 
barış sürecine ve böylelikle çatışma 
çözümüne ihtiyacı vardır.  

BARIŞ HAKKINI SAVUNARAK
BARIŞI GETİREBİLİRİZ! 
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Türkiye, Kürt sorunu gibi temel so-
runlarını diyalog ve müzakereye 
dayalı çatışma çözüm yöntemleri 
kullanarak çözememiş bir ülkedir. 
Bu nedenle silahlı çatışmalar ülke 
içi ve ülke dışında devam etmek-
tedir. 

İnsan Hakları Derneği’nin, 2015-
2020 yıllarını kapsayan 6 yıllık 
bilançosunda Kürt sorununun çö-
zümsüzlüğü ve yeniden başlayan 
silahlı çatışmalar nedeni ile yaşa-
mını yitirenler ile ilgili oldukça ağır 
bir bilanço mevcuttur. Buna göre, 
silahlı çatışmalar nedeni ile çatış-
ma bölgesinde sivillerden 90 ölü, 
302 yaralı, asker/polis/korucular-
dan 1.322 ölü, 2.702 yaralı, silahlı 
militanlardan 2.599 ölü, 194 yaralı 
bulunmaktadır. Bunların dışında 
yargısız infazlarda öldürülen sivil-
lerden 1.055 ölü, 1.255 yaralı, sal-
dırıya uğrayanlardan 184 ölü, 1.258 
yaralı bulunmaktadır. Yasa dışı ör-
güt saldırılarında ise 523 ölü, 2.786 
yaralı bulunmaktadır. Toplamda ise 
5.773 Ölü, 8.497 yaralı bulunmak-
tadır. Bu bilançoya Suriye ve Irak’ta 
(2020 hariç) silahlı çatışmalar ve 
sınır ötesi askeri operasyonlarda 
yaşamlarını yitirenler dâhil değildir. 
Milli Savunma bakanının açıkladığı 
bilanço ise durumun ne kadar va-
him olduğunu ortaya koymaktadır. 
Açıklanan rakamlar orta büyüklük-
te bir savaş bilançosudur.  

Çatışma ve savaş ortamı ile birlik-
te genel baskı ortamında şiddetin 

öne çıkması ve beraberinde nefret 
dilinin zehrini akıtması kaçınılmaz 
olmuştur. Kadın cinayetlerinin ön-
lenememesi, kadına yönelik taciz 
ve tecavüzün artması böylesi bir 
şiddet ortamı ile de izah edilebilir. 
Nefret saiki ile artan ırkçı saldırılar-
da ise yükseliş eğilimi vardır. 

Bu sürecin ekonomiye verdiği telafi 
edilemez ağır kayıplar mevcuttur. 
Denilebilir ki sürekli bir ekonomik 
kriz hali oluşmuştur.  

Bu sürecin Türkiye’yi getirdiği rejim 
değişikliği ve otoriter bir yönetim 
anlayışının yarattığı sürekli bir bas-
kı ortamı oluşmuştur.  

Kürt karşıtlığı üzerinden geliştiri-
len Ortadoğu politikasının neden 
olduğu milyonlarca göçmen/sığın-
macı/mülteci sorunu oluşmuş ve 
bununla birlikte mültecilere yönelik 
nefret söylemi ve saldırıları giderek 
artmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklardan kur-
tulmamız barışla mümkündür. Kürt 
sorununun inkârından vazgeçile-
cek ve bu sorun kabul edilecektir. 
Kalıcı bir çatışmasızlık için çatış-
manın tarafları sorumluluk alacak-
lardır. İmralı Hapishanesinde tutu-
lan Abdullah Öcalan ve arkadaşları 
üzerindeki tecrit ve izolasyona son 
verilecek, aileler ve avukatları ile 
görüşmeleri sağlanacaktır. Hapis-
hanelerdeki tüm siyasi mahpus-
lar serbest bırakılacaktır. Siyasi ve 
toplumsal muhalefet üzerindeki 

her türden baskı ortadan kaldırı-
lacak, İfade, örgütlenme ve top-
lanma hakkının önündeki engeller 
kaldırılacaktır. Sonra sorunun ta-
rafları diyalog kuracak ve tartı-
şacaklar. Nasıl bir barış istiyoruz? 
Nasıl bir çözüm istiyoruz? Sonra da 
müzakere ile uzlaşı yolu bulacaklar. 
Bu süreçlere siyasal ve toplumsal 
kesimlerin katılması sağlanacak-
tır. Bu süreçlerin yasal güvencesi 
oluşturulacak, nihayetinde ise an-
laşma ile anayasal ve yasal çözüm-
ler bulunacaktır. 

 Türkiye’nin siyasi partileri ve top-
lumsal muhalefeti barışa odaklan-
dığı taktirde kesinlikle yeni bir barış 
sürecinin önünün açılacağı düşün-
cesindeyiz.  

 İnsan hakları savunucuları olarak 
Türkiye’de barışa giden yolun barış 
hakkı mücadelesi ile olacağını bili-
yoruz. 

Batman Emek ve Demokrasi Plat-
formu olarak, ülkemiz başta olmak 
üzere tüm dünyada barışın ege-
men olduğu bir yaşam için barış 
hakkı mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Em hêvî dikin ku, 1’e İlonê Roja 
Aşîtiye ya Cîhanê bibe bingeh ji bo 
Aşîtî, Aramî, Azadî û Wekheviya 
mirovahîye.  

Biji Aşîtî!  

BATMAN EMEK VE DEMOKRASİ 
PLATFORMU 
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve 
bölgemizde de COVİD-19 salgını 
henüz kontrol altında değil, ne ya-
zık ki artarak devam ediyor. Her-
hangi bir bilimsel veriye dayanma-
yan, toplumu endişeye sevk eden 
gerçek dışı beyanlar salgın ile mü-
cadele başarısını olumsuz etkile-
mektedir. Endişe verici varyantların 
olduğu bir ortamda aşı oranının 
düşük olması başta sağlık emekçi-
leri olmak üzere bütün toplum sağ-
lığını tehlikeye sokmaktadır.

SALGINI KONTROL ALTINA 
ALMADA AŞI KRİTİK ÖNEM 
TAŞIMAKTADIR

Gelinen aşamada salgını kontrol 
altına almak, pandemi ile mücade-
lede başarılı olmak için önemli bir 
fırsat yakalanmış, en kritik toplum-
sal korunma önleminin aşı olduğu 
bilimsel verilerle ortaya konulmuş-
tur. Aşı olmasa salgının sürekli ar-
tarak yıllarca süreceği, milyonlarca 
insanın ölüm riskiyle karşı karşıya 
kalacakları bilinmektedir.

Ülkemizde ve dünyada uygulanan 
aşılar bilimsel süreçlerden geçirile-
rek onaylanmış ve öncelikle güve-
nirliliğinden emin olunarak uygu-
lanmaya başlanmıştır.

Bu güne kadar Dünyada 4 milyara 
yakın doz aşı uygulanmıştır. Top-
lumsal bağışıklık için en az %80-90 

gibi bir aşılama oranına ulaşılması 
gerektiği uzmanlar tarafından dile 
getirilmektedir. Hastalığın yayıl-
ması yavaşlatılmadıkça yeni var-
yantlar ortaya çıkmaktadır. Çeşitli 
ülkelerde çıkan yeni varyantlar an-
cak etkili bir aşılama ile engellene-
bilir.

Aşı karşıtlarının hurafelere daya-
lı, bilim dışı anlatımları gerçekliği 
yansıtmamaktadır. Halen uygu-
lanmakta olan aşılar güvenli ve 
etkilidir. Yaygın aşılamanın olduğu 
birçok ülkede COVİD-19 nedeniyle 
hastanelerin yoğun bakım ünite-
lerinde yatan hastaların çok bü-
yük kısmı aşılanmamış bireylerden 
oluşmaktadır. Aşılananlarda hasta-

Diyarbakır’da Koronavirüsün hızla yayılması ve aşı oranının düşük olması nedeniyle Diyarbakır Sivil 
Toplum Pandemi Koordinasyonu Basın Açıklaması yaparak halka aşı yapmaları konusunda çağrıda 
bulundu. Basın Açıklamasına Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT katılım sağladı. 

AŞI OLMAK 
TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZDUR.

AŞILANALIM, SALGINI BİRLİKTE AŞALIM
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lık çok daha hafif geçmektedir.

Bilimsel çalışmalar, aşının hasta-
lığı kötü geçirme ihtimalini önemli 
oranda ortadan kaldırdığını gös-
termiştir. Ülkemizdeki sağlık çalı-
şanlarının pandemide yaşadıkları 
da bunu kanıtlamaktadır. Aşılama 
öncesinde Türkiye’de 400’e yakın 
sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş-
tir. Aşılama sonrasında bu drama-
tik süreç kırılmış, ölümlerde belirgin 
bir azalma sağlanmıştır.

İlimizde hastanelerde yatan hasta-
ların çok önemli bir kısmı aşısız ya 
da yetersiz dozda aşılanmış olan-
lardan oluşmaktadır. Halen hastalık 
nedeniyle ölen kişilerin çok büyük 
bir kısmı aşı yapmamış olanlardan 
oluşmaktadır. Bu durum ölümlerin 
büyük çoğunluğunun aşılama ile 
durdurulabilir olduğu görülmekte-
dir.

 İlimiz ve Bölgemizde yeterli bilgi-
lendirmenin yapılmaması ve gü-
vensizlik sonucunda COVİD-19 
aşılama oranları ülkenin geri kalan 
bölgelerine göre önemli ölçüde dü-
şük seyretmektedir. Sağlık alanın-

da yaşanan bölgesel eşitsizlikler 
aşılama oranlarına da yansımış, 
bölge illeri aşılamada da son 10’u 
oluşturmaktadır. Buna karşın vaka 
sayısındaki artışta en başta gelen 
illeri oluşturmaktadır. Bu tablonun 
ortadan kaldırılması için kamu ara-
cılığıyla yerel dinamiklerin de süre-
cin içine katıldığı güçlü bir aşı bil-
gilendirme kampanyasına ihtiyaç 
olduğu açıktır.

STPK olarak önümüzdeki günlerde 
aşağıdaki etkinliklerin yapılmasının 
planlandığı, Kentimizdeki aşılama 
oranlarının artırılması için sorum-
luluk almaya hazır olduğumuzu bir 
kez daha ifade ediyoruz.

Topluma yönelik çağrılarımız, basın 
açıklamaları,

Anons aracı aracılığıyla topluma 
yönelik çağrı ve bilgilendirme,

Kısa mesaj, vidolar ile sosyal med-
ya ve yerel yazılı-görsel medya acı-
lığıyla bilgilendirme,

Afiş ve bilgilendirme broşürlerinin 
dağıtılması,

Billboardlarda aşı çağrısı yapılması,

Aşılama birimlerine ziyaretler ya-
pılması,

Yerel dinamiklerle biraya gelinmesi 
planlanmıştır.

Biz burada bulunan emek-meslek 
örgütleri, siyasi parti temsilcileri 
olarak bir kez daha topluma çağ-
rıda bulunuyoruz; Büyük bir bedel 
ödediğimiz pandemiye karşı aşı ol-
mak toplumsal sorumluluğumuz-
dur.

Kendimizi, sevdiklerimizi ve toplu-
mu korumanın en etkili ve güvenilir 
yolu aşılamadır. Aşı oranlarını art-
tırarak sevdiklerimizi ve toplumu-
muzu koruyabiliriz.

Aşıdan değil, virüsten 
korkulmalıdır.
AŞI CANDIR HAYAT KURTARIR 
diyoruz.
TEDİRGİN OLMA, AŞI OL.
AŞILANALIM, SALGINI BİRLİKTE 
AŞALIM.

SİVİL TOPLUM PAMDEMİ 
KOORDİNASYONU (STP )
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BASINA VE KAMUOYUNA !

Sur içi “Diyarbakır Kentsel Sit 
Alanı” olarak Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nun29.09.1988 tarih ve 38 sayılı 
kararıyla; 2863 Sayılı  Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanununa esas 
olarak tescillenmiştir. Diyarbakır 
Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültü-
rel Peyzaj Alanı; 2015 tarihinde ise  

UNESCO Dünya Mirası Listesine 
alınınmış ve tampon bölge olarak 
da ilan edilmiştir. Türkiye’nin 1965 
yılında imzaladığı “Lahey Silahlı Ça-
tışma Halinde Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Dair Sözleşme” ile 
1983 yılında imzaladığı “Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Dünya Kültürel 
ve Doğal Mirasının Korunmasına 
Dair Sözleşme”gereği devlet; kül-

türel varlıkların tespiti, korunması 
ve gelecek nesillere aktarılması için 
gerekli tedbirleri almakla; ayrıca si-
lahlı bir çatışmanın etkilerine karşı 
bu varlıkları güvence altına almakla 
yükümlüdür.

2016 yılından bugüne; Sur ilçesi-
nin neredeyse tamamının acele 
kamulaştırılmasına karar verilmiş, 
nüfusun çoğunluğu yaşam çevre-

TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu Sur Belediyesince Kentsel Sİt Alanı içerisine giren 63 adet 
yapının yıkımına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın Açıklamasına Şube Eş Başkanımız 
Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT, Şube Saymanımız Cengiz ATAMAN ve Şube 
Müdürümüz Duygu BAYRAM katılım sağladı.

KÜLTÜREL MİRASI YIKMAKTAN

VAZGEÇİN !
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lerini terk ederek göç etmek zo-
runda kalmıştır. Ardından yerleşim 
yerlerine erişim kapatılarak yıkıma 
başlanmış, bölgenin dönüştürül-
mesi için mimarlık ve planlama 
bir araç haline dönüştürülmüştür. 
İmar Planı Değişikliği ile mevcut 
tarihi doku ve tescilli yapılar yok 
sayılmış; kentsel donatı alanlarının 
kaldırılması, birçok yapının yıkımı 
öngörülmüş, güvenlik ve savun-
ma odaklı kararlar alınmıştır. 2016 
yılından bugüne devam eden ta-
rihi ve kültürel yapıların tahribi ne 
yazık ki halen devam etmektedir. 
Sur Belediyesince kentsel sit alanı 
içerisinde kalan farklı mahallelerin-
de bulunan 63 Adet yapıya ilişkin 
‘’Genel güvenlik ve asayiş bakımın-
dan tehlike arz ettiği gerekçesi ile” 
yıkım kararı alınmış ve yıkım işlem-
lerine başlanmıştır.

Öncelikli olarak  miras alanının tek 
başına bir parçadan oluşmadığı-

nı, bulunduğu çevre ile bir bütün 
olduğunu ve bu yıkımlar sonucu 
kayda alınmamış tescile değer ya-
pıların ve özgün sokak dokusunun 
yok edildiğini vurgulamak istiyoruz.  
Miras alanında yürütülen çalışma-
lar için Kültürel Etki Değerlendir-
me Raporlarının hazırlanması ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi bir 
zorunluluktur. Ayrıca daha önceki 
çağrı ve uyarılardan da anlaşıldığı 
gibi Miras Komitesinin bilgilendi-
rilmesi ve onayının alınması süreç-
lerinin işletilmediği ve dolayısıyla 
yıkımların miras alanı üzerinde geri 
dönülemez tahribatlar yaratacağı 
açıktır. Kentin tarihsel dokusunu ve 
bütünlüğünü bozan yıkımların dur-
durulması ve onarım, restorasyon 
karar süreçlerinin işletilmesi önem 
arz etmektedir. Zira kentsel sit alanı 
içerisinde yapılan yıkımlardan son-
ra yapılan yeni yapıların geleneksel 
sivil mimari örneklerden çok uzak 

olduğu ve yıkımlar sonrası alanlar-
da oluşan doluluk/boşluk oranla-
rındaki tutarsızlıkların kentsel doku 
üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 
ortadadır. Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNES-
CO) tarafında Dünya Mirası olarak 
tescillenen alanın tampon bölgesi 
ve Kentsel Sit Alanı olan Suriçi’n-
de yürütülen bütün çalışmalarda 
korumacı kültürden uzak, yıkan ve 
yok eden yaklaşımlardan vazgeçil-
melidir.  Var olmasının amacı tarihi, 
kültürü, sanatı koruma ve gelecek 
nesillere aktarma olan kurumlara 
ve kişilere görevlerini hatırlatıyor, 
sorumluluklarını yerine getirmeye 
çağırıyoruz.

Bu kent hepimizin ve tüm insanlığın 
ortak mirasıdır, sahip çıkalım!

TMMOB 

 Amed İl Kordinasyon Kurulu
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Diyarbakır varoluşundan bugüne 
binlerce yıl ayakta kalmış, onlarca 
uygarlığa ev sahipliği yapmış ve 
toprağında sayısız kültürel miras 
biriktirmiştir. Dünden bugüne ulaşan 
bütün bu mirasın hem sahipleri hem 
de bekçileriyiz. Üzerimize düşen bu 
kültürel mirası, eserleri, gelenekleri 
en özgün ve yalın hali ile koruyarak 
geleceğe devretmek olacaktır. 
Miras alanı üzerinde yürütülen 
çalışmalarda söz hakkı ona karşı 
his besleyen, orada bir yaşam 
süren, onu var eden ve onu koruyan 
herkesin hakkıdır!

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bah-
çeleri Kültürel Peyzaj Alanı 2015 
yılında UNESCO tarafından Dünya 
Mirası olarak kabul edilmiştir. Suriçi 
bölgesi ise 1988 yılında Kentsel Sit 
Alanı ilan edilmiş ve aynı zamanda 
Dünya Miras alanı için tampon böl-
ge konumundadır. 2 Aralık 2015 ta-

rihinde, Kentsel Sit Alanı olan Diyar-
bakır Suriçi bölgesinde  çatışmalar 
gerekçe gösterilerek 6 mahallede 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 
Mart 2016 tarihi itibari ile çatışma-
lar son bulmuş ve alan hakkında 21 
Mart 2016 tarihinde acele kamu-
laştırma kararı alınmıştır. Sokağa 
çıkma yasakları her ne kadar resmi 
açıklamalar ile kaldırılmış olsa da 
alanlara giriş yasakları bugün de fiili 
olarak sürmektedir. 

Çatışmalar sırasında Suriçi Kent-
sel Sit Alanı dışında kalan UNESCO 
Dünya Miras Alanı olan Diyarbakır 
Surları ve Burçlar zarar görmüş, Keçi 
Burcunun üzerine prefabrik tuvalet 
yapılmış ve atık sular burcun çör-
tenlerinden aşağı akıtılmıştı. Fındık 
Burcu, Yenikapı ve Keçi Burcu üzeri-
ne beton dökülerek bayrak direkleri 
ankre edilmiş ve tarihi kapılar beton 
bloklar ile kapatılmıştı.

Kentsel Sit Alanı olan Diyarbakır Su-

riçi bölgesinde ise çatışma sonrası 
uydu verileri ve alanda yapılan tespit 
çalışmaları onlarca tescilli, yüzlerce 
tescile değer ve binlerce yapının iş 
makineleri ile yıkıldığını göstermiş-
tir. Ne yazık ki günümüzde de Kent-
sel Sit Alanında tahribatlar devam 
etmekte ve Kültürel Mirasın izleri 
yok edilmektedir. Kentsel sit alanı 
olan bölge için 2012 yılında Koru-
ma Amaçlı İmar Planı yapılmış fakat 
bu yıkımlara ve tahribatlara yasal 
kılıf uydurmak için 2016, 2017 ve 
2018 yılında Koruma Amaçlı İmar 
Planında değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişiklikler ile kültürel mirasın geç-
mişten gelen izleri, yapı malzemesi, 
yapım teknikleri yok sayılmış; Sivil 
mimari örneklerden uzak yapılar ve 
özgün sokak dokusuyla alakası ol-
mayan bir tablo ortaya çıkmıştır.

- Kentimizdeki bütün bu pratikler 
ortada iken süreçlere kaygı ile yak-
laşmak ve takipçisi olmak en temel 

HAFIZAMIZI, TARİHİMİZİ YIKMAKTAN VAZGEÇİN!
TMMOB Amed İl Koordinasyon Kurulu, Suriçi Kentsel Sit Alanı’nda yapılan restorasyon çalışmalarına 
ilişkin basın açıklamasını gerçekleştirdi.
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hakkımızdır!

- Diyarbakır Surlarında yürütülen 
restorasyon çalışmalarını, ülke gene-
linde her gün karşılaştığımız ve kenti-
mizde de geçmiş dönemlerden kalma 
koruma bilincinden uzak restorasyon 
uygulamalarından duyduğumuz kay-
gılar çerçevesinde takip etmek en te-
mel hakkımızdır!

- Suriçi Kentsel Sit Alanında yapılan 
yeni yapılara dair sürecin başından 
beri yaptığımız her türlü girişim ve 
hukuki mücadele sonuçsuz kalmış ve 
facia olarak nitelendirilecek bir tablo 
ortaya çıkmıştır. Bu tablonun hesabı-
nı sormak en temel hakkımızdır!

- Kentsel Sit Alanında yürütülen res-
torasyon ve rekonstrüksiyon çalış-
malarında yaptığımız aykırı ve yanlış 
uygulamaların tespiti ve bu facianın 
tekrarının önüne geçmeye çalışmak 
mirası koruma kültürümüz gereği en 
temel hakkımızdır!

Bu çerçevede, Dünya Miras Ala-
nı ve Kentsel Sit Alanında çalışma 
yürüten idarelere, alanlarda ince-
leme izin başvuruları yapılmıştır. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
çalışma yürüttüğü ilgili alanlarda 
Diyarbakır Surları 1., 2. ve 3. Etap 
Restorasyon çalışmalarını inceleme 
izni vermiş ve alanlarda inceleme 
yapılmıştır. 14.07.2021 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’n-
den, 30.07.2021 tarihinde ise Çevre 
Ve Şehircilik Bakanlığı / Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı’ndan çalışma yü-
rüttüğü (Kentsel Sit Alanında, etap-
lar halinde sivil mimari yapıların res-
torasyon ve rekonstrüksiyon işleri) 
alanlarda inceleme yapma izni talep 
edilmiş fakat talebimize olumsuz 
cevap verilmiştir!

Kentimizdeki bu çalışmalarda yetkili 
ve yasal sorumluluk yüklenen; baş-
ta Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 
Müze Müdürlüğü, Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlar 
olmak üzere ayrıca Miras Alanı için 
oluşturulan Alan Yönetim Başkanlı-
ğı, Bilim Komisyonu ve diğer gönüllü 
destekleyiciler unutmamalıdır ki ta-
rihi ve kültürel mirasın korunmasına 
dair; bugüne kadar verilmiş ve bu-
günden sonra verilecek olan karar-
lar tarihe geçecektir.

Diyarbakır Surları 1 ve 2. Etaplar-
da yapılan inceleme; genel anlam-
da kaygıları gidermeye yönelik ve 
gözlemseldir. İncelemelerin teknik 
olarak alanında yetkin kişilerce ya-
pılması daha detaylı değerlendir-
meler sunacaktır. Yapımı devam 
eden etaplardaki restorasyon uy-
gulamalarını göz önünde bulun-
durduğumuzda yürütülen proje ve 
uygulama çalışmalarının titizlikle 
sürdürüldüğü görülmektedir. 

Genel bağlamda;

* Restorasyonların idarecilerin, mer-
kezi karar vericilerin isteklerine göre 
değil uluslararası anlaşmalar ve ulu-
sal kanunlara bağlı olarak koruma 
kültürü hassasiyeti çerçevesinde, 
uzmanlarca yerinde yapılan incele-
meler ve veriler ışığında yapılması 
önemlidir.

* Başta Dünya Miras Listesindeki 
miras olmak üzere Kentsel Sit ala-
nındaki müdahale ve uygulama ka-
rarlarının tekil değil bütüncül olarak 
değerlendirilmesi daha sağlıklı ola-
caktır.

* Restorasyon çalışmaları sonrasına 
dair yapılacak kullanım ve işlevlen-
dirme karar süreçleri katılımcı ve şef-
faf yürütülmeli, tahsis ve kullanımlar 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
yönlendirilmeli, belirli çevrelere peş-
keş çekilmemelidir.

* Yapılacak yakın çevre peyzaj dü-
zenlemelerinde arkeolojik katmanla-
rın ve ikincil sur duvar kalıntılarının 
korunması önemlidir. Projelendirme-
ler, uzman görüşleri alınarak kültür 

mirasının sahibi halk ve kentteki sivil 
toplum kuruluşlarıyla katılımcı süreç-
ler işletilerek yapılmalıdır.

* Dünya Miras Listesinde bulunan 
eserler ve Kentsel Sit Alanına sahip 
bir çok önemli noktada sürdürülen 
restorasyon çalışmaları aynı zaman-
da bir uygulama okulu görevi görme-
lidir. Başta Dicle Üniversitesinin ilgili 
bölümleri olmak üzere eğitim-öğre-
tim gören öğrenci ve akademi için uy-
gulama sahasına dönüştürülmelidir.

Dünya Mirası Hevsel Bahçeleri 
Kültürel Peyzaj Alanı,

* Hevsel Bahçeleri başta olmak üze-
re miras alanı tampon bölge sınırları 
içerisinde planlanan peyzaj düzen-
lemeleri ve rekreasyon çalışmaları 
kentin tüm dinamikleri ile paylaşıl-
malıdır. Kültürel Peyzaj Mirasının ko-
runması öncelikli olmalı, yapılaşma 
ve beraberinde ticarileşmeye izin 
verilmemelidir. Hevsel bahçelerinin 
binyıllardan beri süregelen tarımsal 
amaçlı faaliyetine yönelik halka des-
tek verilmeli, yöresel ürün yetiştiricili-
ği teşvik edilmelidir.

* Fiskaya Millet Bahçesi projesinin 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Kanunu aykırılığı, Koru-
ma Kurulu Onayı olmadan uygulan-
ması ve halen onaysız olması ortada 
iken, miras alanına ve arkeolojik kat-
manlara verdiği zararların telafisi 
mümkün değilken ikinci bir tahribata 
müsaade edilmemelidir. 

* Dicle Nehri kıyısı ve tampon bölge 
sınırlarında yapılan düzensiz, izinsiz, 
denetimden yoksun yapılaşmalara, 
alanların işgal edilmesine izin veril-
memelidir.

Suriçi Kentsel Sit Alanındaki tes-
cilli sivil mimari yapılarda sürdü-
rülmekte olan restorasyon çalış-
maları için; inceleme izinleri, yanlış 
ve aykırı tablonun ortaya çıkmasını 
engellemek amacıyla verilmemiştir. 
Fakat hiçbir engel var olan gerçekle-



mmo
diyarbakır şubesi bülteni

50

Ü
YE

 E
TK

İN
Lİ

KL
ER

İ
BA

SI
N

 A
ÇI

KL
AM

AL
AR

I
mmo
diyarbakır şubesi bülteni

rin üzerini örtemeyecektir. Çatışmalı 
süreçten sonra yetkinin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığına devri ile birlikte 
alan talan edilmiştir. 2016 yılından 
bugüne Bakanlığın Kentsel Sit Ala-
nındaki bütün uygulamaları, yapılan 
yıkımlar, hafriyat ve kazı çalışmaları, 
yeni yapıların inşası ve restorasyon 
faaliyetlerinin bir kültürü ve tarihi 
yok etme çalışmalarına dönüştüğü 
görülmektedir!

Ayrıntılı tespit ve değerlendirme-
ler alanda inceleme yapıldığında 
daha net şekilde ortaya çıkacaktır. 
Ancak elde ettiğimiz bilgiler doğ-
rultusunda;

* Kullanılan bazalt özgün yapılardaki 
doku ile uyumlu değildir. Özgün ya-
pılardaki ana yapı malzemesi göze-
nekli (dişi bazalt olarak tabir edilen) 
bazalttır. Fakat yapılan uygulama-
ların tamamına yakını masif (erkek) 
taşlarla ve özgün dokudan farklıdır. 
Yapıların özgün kimliğini oluşturan 
doku yok edilmektedir.

* Yıkılan bölümlerin tamamlamala-
rı mevcut duvar örgüsünün dizilişi, 
malzeme cinsi ve ebatları ile uyum 
gözetilmeden yapılmaktadır.

* Mimari restorasyonlarda kullanı-
lan taşların renk ve doku kriteri  göz 
önünde bulundurulmamaktadır.

* Rölöve ve restorasyon projeleri 
hatalı ve eksik hazırlanmış, yeter-
li araştırma belgeleme çalışmaları 
yapılmamıştır. Ve bu sebeple bir çok 
uygulama hazırlanan projelere göre 
yanlış yapılmaktadır.

* Uygulama kararlarında restoras-
yon ve koruma ilkeleri teknik şartna-
melerin gölgesinde bırakılmaktadır.

*  Alanlarda iş makineleri ile yapılan 
yanlış, kontrolsüz ve özensiz uygula-
malar toprak altındaki tarihi kalıntıla-
rı tahrip etmiş, birçok izi yok etmiştir.

*  Alt yapı, atık su çözümleri hatalı 

yapılmış bu sebeple tescilli bir çok 
yapının bodrum katları atık su ile dol-
muştur.

Buradan merkezi kararlarla yerel 
yönetimlerden yetkiyi alan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na, Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı’na ve ya-
zılı izin talebine cevap vermeyerek 
ayrıca suç işleyen Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü’ne Soruyoruz:

* Surlarda yürütülen restorasyon 
çalışmalarını inceleme izni ilgili ku-
rum tarafından veriliyor iken Suriçi 
Kentsel Sit Alanında yapılan resto-
rasyonları inceleme izni neden veril-
memektedir?

* Surların restorasyon çalışmaları 
için her hafta yapılan haber ve pay-
laşımlar halkın takdirine sunuluyor 
iken Suriçindeki tescilli yapılarda sü-
ren 5 yıllık çalışma neden basın ve 
medyada paylaşılmamaktadır?

* Defalarca basın açıklaması yapmış 
olmamıza ve izin başvurusunda bu-
lunmamıza rağmen yanlış ve aykırı 
uygulamalar yok ise yetkililer neden 
çıkıp bir açıklama yapma cesaretin-
de bulunmuyor?

* Yeni inşa edilen ucube yapılar gibi 
her şey olup bittikten, yapısal izler, 
özgün dokular yok edildikten, ar-
keolojik katmanlar tahrip edildikten 
sonra bunun hesabını kimler vere-
cektir?

* Kültürel Mirasa sahip çıkılıyor ve 
korunuyorsa, süreçler neden şeffaf 
yürütülmemektedir?

* Hak sahipleri neden sürece dahil 
edilmemekte, çalışmalar neden ka-
tılımcı bir şekilde yürütülmemekte-
dir?

* UNESCO Dünya Kültürel Miras 
Alanı olması sebebiyle, Reaktif İzle-
me Komitesi yakın zaman içerisin-
de alan ziyareti gerçekleştirecektir. 
Bize açmadığınız kapıları, onlara da 
kapatabilecek misiniz? 

*Bu engellemeleriniz bu aykırılıkları 
teşhir etmenin önüne geçecek mi-
dir?

*Kültürel Mirası Etki Değerlendir-
mesi Raporu açıklandığında içinde 
yer alan aykırılıkları yaptığınız bel-
gelenmiş olmayacak mı?

Ve Sesleniyoruz:

Tarihi, kültürel ve geleneksel mi-
rasın, doğanın, canlı hayatının ve 
kentli haklarının korunmasına dair 
sorumluluk hepimizdedir. Rantçı, 
taraflı, yanlış kararların ve kanuna 
aykırı uygulamaların Cezasızlığı, ka-
rar vericilere cesaret vermemelidir.

Kentteki tüm bileşenlere, alanında 
uzman ve yetkin ülkedeki herkese, 
bilim insanlarına, akademik camia-
ya, sivil toplum kuruluşlarına çağrı 
yapıyoruz; dün ve bugün yaptığınız 
bu tanıklığa rağmen bu sessizliği 
sürdürecek misiniz?

Bu geri dönülemez tahribatların, 
yıkımların önüne geçmek, onlarca 
medeniyetin izlerini taşıyan kültür 
mirasını korumak ve gelecek ne-
sillere aktarmak için duyarlı tüm 
kesimlere destek çağrılarımızı yine-
liyor, yetkili mercileri göreve davet 
ediyoruz! 

Kültürel miras alanı tampon bölgesi, 
Kentsel Sit Alanı, kentin tarihini ve 
özgün dokusunu oluşturan miras 
alanı üzerindeki yıkıcı, yok edici uy-
gulamalara, tahribatlara, aykırılıkla-
ra son verin.

Amacımız daha yaşanabilir, daha 
eşit, daha adil koşullarda bir yaşa-
mı kurmak ve bunu kurarken tarihi, 
kültürel mirası ve gelenekseli ko-
runmaktır.

Gelin birlikte sahip çıkalım, gelin 
birlikte sesimizi yükseltelim…  

 09.12.2021
TMMOB 
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
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KAMUSAL ARAÇ
TEKNİK DENETİMİ ŞART!

Otobüs-ağır vasıta yangınları ve trafik kazalarını/cinayetlerini önlemek için kamusal araç teknik 
denetimleri yapılmalıdır.

Bilindiği üzere otobüs yangınları ve 
trafik kazaları önemli can ve mal 
kayıplarına yol açmaktadır. Pan-
demi nedeniyle uzun bir aradan 
sonra okullarda yüzyüze eğitimin 
başlaması itibarıyla, diğer sorun-
ların yanında, servis araçlarının gü-
venilirliği ve yolcu, öğrenci, sürücü, 
çalışan, görevli güvenliği sorunları 
da kamuoyunca bilinmektedir. Bu 
sorunlardan hareketle, motorlu 
araçlar konusunda uzman faaliyet-
ler yürüten, mevzuatlara göre ta-
sarım ve üretiminde bulunan maki-
na mühendisleri ve onların meslek 
örgütü Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) olarak bu ölümcül sorunları 
azaltmak için bazı teknik önerileri 
belirtmeyi görev biliyoruz.

Öncelikle belirtmemiz gereken 
husus, araç teknik denetimlerinin 
kamusal bir görev olduğu ve piya-
sanın ya da kişilerin inisiyatifine bı-
rakılamayacağıdır.

Son yıllarda artış gösteren oto-
büsler dahil ağır vasıta yangınla-
rındaki ana neden, merdiven altı 
servislerde yapılan onaysız tadilat 
ve tamiratlardır. Bu sorunlar, yet-
kili servislerde ve AB’de 2018’den 
itibaren zorunlu olan 2014/45/
EC araç muayenesinde kullanı-
lan OBD diyagnostik cihazlarıyla 
bulunabilir. Kök sebep ve acil ön-
lem budur. Türkiye’de 2004 yılında 
(AB’de 1996 yılında yayımlanan) 
96/96/EC seviyesindeki araç mu-
ayene mevzuatımız, acilen AB’de-

ki güncel seviyeye (2014/45/EC) 
yükseltilmelidir. Araçlarda yapılan 
manipulasyonlar ve çıkan yangın-
lar bu sayede önlenecektir. Ayrıca 
ağır taşıtlar için Almanya’daki SP 
gibi, ek bir teknik denetim yapıl-
malıdır. Örneğin Almanya’da ve AB 
ülkelerinin çoğunda otobüsler yılda 
üç defa, kamyonlar yılda bir defa 
olmak üzere, araç muayene peri-
yodunun dışında ve eğitilerek bel-
gelendirilmiş makina mühendisleri 
tarafından ara denetime tabi tu-
tulmaktadır. Ülkemizde de benzer 
bir düzenlemeye acil ihtiyaç bulun-
maktadır.

Diğer yandan yürürlükte olan 
“Araçların İmal, Tadil ve Montajı 
Hakkında Yönetmelik”te tanım-
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lanmış olan M2 ve M3 kategorisi 
yani yolcu taşımaya yönelik sürücü 
dışında sekizden fazla oturma yeri 
olan araçlarda zorunlu olan “Yangın 
Algılama ve Alarm Sistemleri” peri-
yodik olarak kontrol edilmeli ve sis-
temin etkinliğini sürdürüp sürdür-
mediği denetlenmelidir. Bu şekilde 
fren, direksiyon, lastik, emisyon, 
egzoz gibi güvenlik sistemlerin-
de tip onayını düşürecek seviyede 
yanlış bakım, değişiklik veya ma-
nipülasyon yapılması önlenmeli-
dir. Mevzuatta yukarıda belirtilen 
içerikte uluslararası  uygulamalara 
uygun değişiklik acilen yapılmalıdır. 
Bu ilave teknik denetimi Odamız 
yapmaya hazırdır. Ülkemizde bu 
yönde bir düzenleme ve uygula-
ma hayata geçirilmediği müddetçe 
yangınlar, “kazalar” ve can kayıpları 
hep fazla olacaktır.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir, 
otobüs-ağır vasıta araç filosu bu-
lanan Belediyelerimizdeki araçların 
da uluslararası mevzuat ve stan-
dartlara uygun kamusal teknik de-
netime ihtiyacı vardır. Belediyelerin 
yükümlülüğünde bulunan servis 
araçlarının yıllık periyodik kont-
rolleri yetersizdir ve bu konularda 
Belediyeler mevcut yönetmeliğe 
ilave olarak detaylı periyodik teknik 
muayeneyi kendi mevzuatlarında 
değişiklik yaparak uygulayabilirler. 
Bu konularda ilgili tüm Belediyelere 
destek vermeye hazır olduğumuzu 
bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu hayati sorunların önlenmesi 
için, başta yetkililer olmak üzere il-
gili bütün tarafları bilim ve tekniğin 
kurallarını uygulamaya çağırıyor ve 
araçlara yönelik mutlaka kamusal 
denetim yapılması gerektiğini ha-
tırlatıyoruz.

Yukarıda dile getirdiklerimizle bağ-

lantılı olarak aşağıdaki hususların 
da mutlaka yerine getirilmesi ge-
rekir:

Otobüs yangınları ve trafik kaza-
ları/cinayetlerini önlemek için ağır 
taşıtlara teknik güvenlik denetimi 
yapılmalıdır.

Araçların fren, balata, lastik, ön ta-
kım, elektrik sistemi, hidrolik sis-
temi, motor yağı, soğutma suyu 
seviyesi vb. konulardaki bakımları 
yetkili veya yetkin servislerde mut-
laka yapılmalı ve kamusal deneti-
me tabi olmalıdır.

Araçların bakımları ancak Odaların-
ca belgelendirilmiş teknik personel 
eliyle yetkili servislerce yapılmalı 
ve takip edilebilir olmalıdır. Hiçbir 
şekilde aracın tip onayını bozucu 
parça değişimi yapılmamalıdır.

Şehir içi/şehir dışı yolcu taşıma-
cılığından sorumlu yerel idareler 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; 
Odamızın mesleki çalışmalarından, 
önerilerinden faydalanmalı; otobüs 
işletme ve bakım süreçlerinin de-
netlenmesi konusunda Odamızla 
işbirliği halinde olmalıdır.

Türkiye genelinde AdBlue Emüla-
törü ithali, üretimi, satışı, montajı 
ve kullanımı önlenmelidir.

10 Numara yağ satışı ve ticari 
araçlarda kullanımı önlenmelidir.

AdBlue Emülatörü takan, yakıt sis-
temini 10 Numara yağa göre değiş-
tiren, EGR, DPF, SCR gibi sistemleri 
tadil ve/veya iptal eden merdiven 
altı atölyeler kapatılmalıdır.

Otomatik Yangın Söndürme Siste-
mi(OYSS)’nin geriye dönük takma 
zorunluluğu, Karayolu Trafik Yö-
netmeliği 1 Sayılı Cetvel (Araçlarda 
Bulundurulması Gereken Teçhizat 

ile Bunların Niteliklerini Gösteren 
Cetvel) içinde yayımlanmalıdır.

TÜVTÜRK araç muayenesi, Yangın 
Algılama/Uyarı ve OYSS’nin takılı 
olduğunun belgelerini görmeden 
otobüs muayenesi yapmamalı, bu 
sistemlerin bulunmaması Ağır Ku-
sur (AK) olmalıdır.

Toplu taşıma araçları için araç mu-
ayenesi acilen AB seviyesine çıka-
rılmalı ve ek teknik denetim getiril-
melidir.

OYSS’nin ve Yangın Algılama/Uyarı 
sisteminin düzgün çalıştığı, üre-
ticisinde veya servisinde ISO/IEC 
17020 sertifikalı Odamız üyesi 
mühendislerin gözetiminde 3 ayda 
bir yapılacak ek teknik denetimle 
(TGD) güvence altına alınmalıdır.

Odamız bu süreç ve denetimlerin 
parçası olmaya hazırdır. Yeni bir 
mevzuat düzenlemesi yapılarak; 
ticari araçların periyodik bakım, 
enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, 
güvenli bakım ve parça kullanı-
mı gibi konularda MMO tarafın-
dan eğitilerek sertifika almış “Araç 
Teknik Denetim Mühendisleri”ne 
denetim yetkisi verilmeli ve ticari 
araçlar iki muayene arasında en az 
üç kez özel olarak kamusal dene-
timden geçirilmelidir.

Ayrıca ifade etmek isteriz, halen 
süren salgın da gözetilerek, Oda-
mızın da içinde yer aldığı İklimlen-
dirme Teknik Kurulu’nun toplu taşı-
ma araçları için yayımladığı teknik 
koşullar (KARAYOLU TOPLU TAŞI-
MA ARAÇLARINDA PANDEMİ ÖN-
LEMLERİNİ görmek için tıklayınız) 
mutlaka yerine getirilmelidir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı



Temmuz-Aralık  2021

Ü
YE ETKİN

LİKLERİ
M

M
O

’D
AN

Anılan mevzuat esaslarına göre 
Muayene Elemanı Başarı Belgesi-
ne sahip muayene elemanının 5 yıl 
sonra belgesini yenilemesi gerek-
mektedir. Bunun için de belge ye-
nileme eğitimine (2 gün) katılması, 
eğitim sonunda yapılacak sınavdan 

geçmesi ve 5 yıl boyunca gerçek-
leştirdiği 100 adet asansör kontrol 
listesi ile başvuracağı uygulama 
sınavından başarılı olması gerek-
mektedir.
Bu çerçevede Odamız tarafından 
belge yenileme eğitim programı 

hazırlanmış olup, belge geçerlilik 
süresi 3 aydan az kalan asansör 
periyodik kontrol muayene per-
soneli söz konusu belge yenileme 
programına katılarak belgesini ye-
nileyebilecektir.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRMEKTE OLAN MUAYENE PERSONELİNİN 
BELGE YENİLEME EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Asansör kontrollerinde görev alan muayene personelinin eğitim ve belgelendirilmesi süreci, Asansör 
Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 
2016/18) esaslarına göre yürütülmektedir. 
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Bu yıl onuncu kez düzenlenen 
sempozyumda bildiri sunumları 
çevrimiçi olarak, açılış oturumu ve 
paneller ise yüz yüze gerçekleşti-
rildi.

Üç gün süren sempozyumda, bir-
çok oturum ve panel düzenlendi. 
Çok sayıda kurum, kuruluş tarafın-
dan desteklenen sempozyumun 
açış konuşmaları, EMO ve MMO 
İzmir Şube Başkanları ile MMO 
Başkanı Yunus Yener, EMO Başkanı 
Bülent Pala, Ege Asansör ve Yürü-
yen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(EAYSAD) Başkanı Mert Öğüşlü, 
Asansör Sanayicileri Federasyonu 
(ASFED) Başkan Yardımcısı Cem 
Bozdağ ve Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği (AY-
SAD) Başkanı Sefa Targıt tarafın-
dan yapıldı.

KAMUSAL HİZMET VE 
DENETİM ANLAYIŞIYLA 
ÇALIŞILMALIDIR

İletim teknolojileri kapsamındaki 
asansörlere ilişkin iyileştirici, geliş-
tirici çalışmalar yapmayı MMO’nun 
önemli görevlerinden biri olarak 
gördüklerini belirterek sözlerine 
başlayan MMO Başkanı Yener açış 
konuşmasında özetle şöyle konuş-
tu: “Asansörlerin tasarımı, imalatı, 

montajı, bakım ve periyodik kont-
rolünü kapsayan süreç, mühendis-
lik disiplinleriyle ilgilidir. Bu nedenle 
hizmetlerin özel eğitim almış, ye-
terliliği Odalarca belgelendirilmiş 
mühendislerce yürütülmesi olduk-
ça önemlidir. 

Odamız bu amaçla çok yönlü çalış-
malar yürütmektedir. Ülke genelin-
deki Eğitim Merkezlerimizde birçok 
alanda mühendis ve ara teknik 
elemanlara yönelik, uygulamalı 
eğitim de dahil olmak üzere eği-
tim-kurs-belgelendirme faaliyet-
leri yapılmaktadır. Ayrıca asansör 
firmalarına yönelik son muayene, 
tasarım ve montaj kuralları, iş gü-
venliği, risk değerlendirmesi ve 
kalite yönetim sistemi eğitimleri 
de yapılmaktadır. İletim teknolo-
jileriyle ilgili kitap-broşür basımı, 
seminer, söyleşi, tarafları bir araya 
getiren kongre ve sempozyumlar, 
onaylanmış kuruluş çalışmaları ve 
belediyelerle yapılan protokolle-
re bağlı olarak asansör periyodik 
kontrolleri, çalışmalarımızın ara-
sındadır.” 

YÜZLERCE UZMAN MÜHENDİS 
İŞSİZ

Yapılan çalışmaların mühendis-
lik ölçütleri ve kamusal hizmet ve 

denetim anlayışına bağlı olarak 
yürütüldüğünü; meslektaş ve sek-
tör lehine tanınırlık ve güvenliği 
sağlayan bu çalışmalardan haklı 
bir gurur duyduklarını belirten Ye-
ner konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Tasarım aşamasından, üretim, 
montaj, kullanım, bakım ve dene-
tim aşamalarına kadar mühen-
dislik hizmetlerinin etkin kılınarak 
yaygınlaştırılması ve yasal düzen-
lemelerle güvence altına alınması 
gerekiyor. İmalat, montaj ve bakım 
firmalarında mühendis istihda-
mı ve mühendislerin Odalarından 
Büro Tescil Belgesi alması zorunlu 
tutulmuşken, yürürlükteki yönet-
meliklerde bu konular boşlukta bı-
rakılması üzücüdür. 

Bazı çevrelerin asansör firmala-
rında mühendis çalıştırılmasına 
ve Mühendis Odalarının mesleki 
denetim süreçlerinde yer alma-
sına karşı çıkması da bağlantılı bir 
sorundur. Oysa sektöre hizmet 

X. ASANSÖR SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina 
Mühendisleri Odası’nın (MMO) birlikte düzenlediği Asansör 
Sempozyumu 2021, 18-19-20 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir’de 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde hibrit olarak 
gerçekleştirildi.
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vermiş veya verebilecek yüzler-
ce uzman mühendisin işsizliği söz 
konusudur. Bilim, mühendislik 
ve kamusal denetimi dışlayan bu 
durumun can ve mal kayıpları ile 
standart dışı uygulamalara yol aç-
tığını ve gerçekte asansör sanayi-
sinin de aleyhine olduğunu belirt-
meliyim.” 

ASANSÖR TEKNİK 
KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMALARI 
İŞLEVSEL KILINMALI

Makina Mühendisleri Odası olarak 
yanlış uygulamalara izin verme-
yeceklerini ve sürekli olarak mü-
cadele edeceklerini vurgulayan 
Yener konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Sektörle ilgili kalıcı ve sürekli 
çalışmalar yapılması amacıyla ku-
rulan Asansör Teknik Komitesi’nin 

çalışmalarının da işlevsel kılınması 
gerekmektedir.

Merdiven altı firmaların haksız 
rekabet yaratarak sektöre zarar 
vermelerini önlemenin bir yolu da 
piyasa gözetimi ve denetimi me-
kanizmasıdır. Sempozyum otu-
rumlarında da ele alınacak olan bu 
konu özel bir önem arz etmektedir. 
Bu noktada ülke genelinde yaygın 
bir örgütlenme altyapısı ve kad-
rosu bulanan Odamızın daha aktif 
olarak görevlendirilmesine yönelik 
idari düzenlemelerin yapılmasını 
beklediğimizi önemle belirtmek is-
tiyorum.” 

KAMU VE REEL SEKTÖR 
BORÇLARI VAHİM BOYUTLARA 
ULAŞTI 

Ülkemizin içinde bulunduğu du-

ruma değinerek konuşmasını ta-
mamlayan Yener özetle şunları 
söyledi: “Bildiğimiz üzere paramı-
zın değeri hızla düşüyor. Zam yapıl-
mayan ürün ve hizmet yok. Makro 
ekonomik göstergeler; enflasyon, 
milli gelir, bütçe açıkları, büyük faiz 
ödemeleri ödenek üstü hesapsız 
harcamalar, kamu ve reel sektör 
borçları ile işsizlik ve yoksulluk va-
him boyutlara ulaşmıştır. 

Döviz kuru-faiz-enflasyon üçlü 
sarmalı, ithalata ve ucuz işgücüne 
dayalı ihracat yapısı ile kayırma ve 
rant ekonomisi, ülkemizin, halkımı-
zın yoksullaşmasına yol açmakta-
dır. Bu durumdan çıkışın, ülkemiz 
ve halkımızın çıkarlarını gözeten 
kamucu planlama, kalkınma, üre-
tim, istihdam politikaları ve bu yön-
deki bir demokratikleşme ile müm-
kün olacağına inanıyoruz.” 
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BOTAŞ’ın Büyük Sanayi Kuruluş-
ları ve Elektrik Santrallarına Satı-
lan Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı 
Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün Fi-
yatlarında Yeni Zamlar Getirecek-
tir.

Ülke ihtiyacının nerede ise tama-
mını ithal ettiğimiz doğalgaz fiyat-
larında dünya ölçeğinde ciddi ar-
tışlar yaşanmaktadır. 2 Eylül 2021 

akşamı açıklanan son fiyatlarla, 
büyük sanayi kuruluşları ve elekt-
rik santrallarına % 15 oranında zam 
yapılmıştır. Bu yıl içinde BOTAŞ, 
doğalgaz satış fiyatlarını konutlar 
ve küçük sanayi için % 17,8 büyük 
sanayi için % 45, elektrik üretim 
santralları için % 67,5 oranında ar-
tırmıştır. Devam edecek bu artışlar 
başka yıkıcı sonuçlara da neden 
olacaktır. Maliyetlerinin arttığı ge-
rekçesiyle sanayi kuruluşları üret-

tikleri ürünlerin fiyatlarına zam ya-
pacaktır.

2019 Ocak–2021 Eylül döneminde 
BOTAŞ doğalgaz satış fiyatları ve 
artış oranları tabloda verilmiştir.

Elektrik üretiminde de durum va-
himdir. 2020’de üretilen elektrik 
içinde doğalgaz yakıtlı santralla-
rın payı % 23 iken, bu yılın ilk yedi 
ayında bu pay % 30’a yükselmiştir. 
Santralların doğalgaz alım fiyatla-
rındaki artışlar, üretim maliyetlerine 
doğrudan yansıyacaktır. Bu durum, 
Ekim ayında elektrik fiyatlarına ya-
pılacağı söylenen yüksek oranda 
zammın da gerekçesi olacaktır.

Bu karanlık tablo karşısında, yöne-
timlerin aşağıdaki adımları atması 
gerektiğini söylüyoruz.

Gelirleri, yaşamlarını insanca sür-
dürmelerine olanak vermeyen dü-

şük gelirli yurttaşların, işsizlerin, 
salgınla yoğunlaşan ekonomik kriz 
nedeniyle işsiz kalanların, işyerle-
rini kapatmak zorunda kalanların, 
orman yangını, su baskını vb. afet-
lerden mağdur olanların, kent ve kır 
yoksularının; elektrik, doğalgaz, su, 
iletişim faturaları kamu tarafından 
karşılanmalıdır.

Elektrik, doğalgaz, su, iletişim fatu-
ralarındaki tüm vergiler kaldırılmalı, 
konut aboneleri için KDV oranı % 1’e 
indirilmelidir.

Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ka-
musal bir hizmettir ve toplum ya-
rarı doğrultusunda kamu kuruluş-

ları eliyle temin edilmelidir.

Henüz yalnız yüzde üçünü değer-
lendirdiğimiz güneşe dayalı, dörtte 
birini kullandığımız karasal rüzgara 
dayalı ve tamamen atıl durumdaki 
deniz üstü rüzgara dayalı elektrik 
üretim potansiyelini, yerli mühen-
dislik, taahhüt ve imalat imkanla-
rıyla hızla değerlendirerek elektrik 
üretiminde fosil yakıtların ve dışa 
bağımlılığın payı düşürülmelidir.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI

DOĞALGAZA YAPILAN ZAM
YENİ ZAMLARIN HABERCİSİ!

Tüketici Grubu 2019 Ocak 
(TL/Sm³)

2021 Ocak 
(TL/Sm³)

2021 Eylül 
(TL/Sm³)

2019 Ocak
2021 Eylül Artış 
Oranı (%)

2021
Ocak–Eylül Artış 
Oranı (%)

Serbest Olmayan Tüketici 0,890014 1,264169 1,488094 67,2 17,8
1. Kademe Azami (300.000 Sm³. 
Elektrik Üretimi Hariç)

0,890014 1,264169 1,488094 67,2 17,8

2.Kademe (300.000 Sm³’ten Fazla. 
Elektrik Üretimi Hariç)

1,351527 1,414000 2,050857 51,7 45,0

1. ve 2. Kademe Elektrik Üretimi 1,550000 1,414000 2,369000 53,8 67,5

Tüketici Gruplarına Göre 2019 Ocak–2021 Eylül Döneminde BOTAŞ’ın Doğalgaz Satış Fiyatları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “BOTAŞ’ın Büyük Sanayi Kuruluşları ve 
Elektrik Santrallarına Satılan Doğalgaz Fiyatlarında Yaptığı Artış, Elektrik ve Sanayi Ürün Fiyatlarında 
Yeni Zamlar Getirecektir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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Mühendislik Değersizleştiriliyor, 
Mekatronik Mühendisliği 
Dışlanıyor

Odamız yasa ile kurulmuş, uzman-
lık alanlarında kamu adına tasar-
rufta bulunma yetkisine sahip, 
TMMOB bünyesinde Anayasal bir 
kuruluştur. Mesleğin icrası için Oda 
üyeliği ve ehil insanlar-uzmanlar-
ca yapılması esastır. Ancak idare 
Odaları zayıflatmaya, işlevsizleş-
tirmeye, mühendisliği değersizleş-
tirmeye çalışmaktadır. Mekatronik 
Mühendisliğinin istihdamıyla ilgili 
sorunlar bu durumun son örneğidir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yayımlanan “Asansör Peri-
yodik Kontrol Yönetmeliği”nde tek-
nik yönetici ve muayene personeli 
olarak; “Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği”ne göre de yetkili ser-
vis teknik sorumlusu olarak görev 
yapabilen Mekatronik Mühendisle-
rinin; proje alanında da görev ala-
bileceği yönündeki görüşler Oda-
mız ve mevzuat düzenleyici diğer 
bazı kurumlar tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na iletilmiştir. 
Bu kapsamda defalarca girişim-

lerde bulunmamıza karşın, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
11.07.2021 tarihinde yayımlanan 
“Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğin-
de Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik”te, asansör projelerinde 
Mekatronik Mühendislerinin de 
görev almasına yönelik düzenleme 
yine yapılmamıştır.

Bu konu, ülkemizde plansız ve 
programsız bir şekilde yeni üniver-
site ve bölümler açılması sonucun-
da yeni mezun mühendislere istih-
dam alanı açılmaması ile yakından 
bağlantılıdır. 2000’li yılların ikinci 
yarısından itibaren mezun olan 
Mekatronik Mühendisi meslektaş-
larımız, diğer birçok mühendislik 
disiplini gibi bu sorunla özellikle 
yüz yüzedirler. İlgili Bakanlığın söz 
konusu tutumu, uzman mühen-
disliğin uzmanlık dışı alanlara ve 
işsizliğe mahkum edilerek değer-
sizleştirilmesi, asansör alanında 
yapılacak teknik işlerin bütünlüğü-
nü sağlamama ve bozma anlamına 
gelmektedir.

Açılan yeni mühendislik bölümle-
rinden mezun olan genç meslek-

taşlarımızın görev alanlarını mev-
zuat ile sınırlamak, bilimsel teknik 
gerekliliklere, eğitim-öğretim sü-
recine ve uzman teknik kadro istih-
damı ihtiyaçlarına aykırı bir uygula-
madır. Hangi mühendislik disiplinin 
hangi alanda görev yürütebileceği 
hususu, en başta ilgili Meslek Oda-
sı tarafından değerlendirilmeli ve 
meslektaşlarımızın uzman olarak 
belgelendirildiği-yetkilendirildi-
ği alanlarda görev yapabilmesinin 
önü açılmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bu 
yönde duyarlı olmaya çağırıyoruz. 
Konunun takipçisiyiz. Odamıza 
bağlı mühendislik disiplinlerinden 
meslektaşlarımızın uzmanlıkla-
rının belirlenmesi, meslek içi eği-
tim-belgelendirme ve mesleğin 
korunması, Odamızın Anayasal 
görevleri arasındadır. Sonuç olarak 
idareyi Anayasal ve teknik gerek-
liliklere uygun davranmaya davet 
ediyoruz.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, “Mühendislik Değersizleştiriliyor, 
Mekatronik Mühendisliği Dışlanıyor” 
başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

MÜHENDİSLİK 
EĞERSİZLEŞTİRİLİYOR, 
MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ 
DIŞLANIYOR
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28 yıl önce 2 Temmuz 1993 ta-
rihinde gerici güruhların Sivas’ta 
Madımak Otelini kuşatarak yak-
tığı demokrat, toplumcu yazar 
ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıy-
la anıyoruz. Onları unutmadık, 
unutturmayacağız.

1993 yılındaki Sivas katliamı, geç-
mişten bu yana yapılan birçok ge-
rici faşist katliam zincirininin bir 
halkasıdır. 16 Şubat 1969 İstanbul 
Kanlı Pazarı, 1 Mayıs 1977 İstan-
bul, 16 Mart 1978 İstanbul Üni-
versitesi, 17 Nisan 1978 Malatya, 
10 Ağustos 1978 Ankara Balgat, 3 
Eylül 1978 Sivas Ali Baba Mahalle-
si, 9 Ekim 1978 Ankara Bahçeliev-
ler, 19-26 Aralık 1978 Maraş, 16 
Mayıs 1979 Ankara Piyangotepe, 
28 Mayıs-10 Temmuz 1980 Ço-

rum, 2 Temmuz 1993 Sivas Ma-
dımak, 12-15 Mart 1995 İstanbul 
Gazi Mahallesi, 20 Temmuz 2015 
Urfa Suruç, 10 Ekim 2015 Anka-
ra Garı katliamlarının failleri gerici 
faşist güçlerdir. Aynı güçler Doğan 
Öz, Bedrettin Cömert, Bedri Ka-
rafakioğlu, Abdi İpekçi, Cevat Yur-
dakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit 
Kaftancıoğlu, Kemal Türkler, Çetin 
Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, 
Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet 
Taner Kışlalı, Hırat Dink ve daha 
birçok cinayetin failidir.

Bu katliam ve cinayetlerle, toplu-
mun aydınlanma kanalları ile top-
lumsal muhalefetin önünün terörle 
kesilmesi amaçlanmıştır. Biliyoruz 
ki, din-mezhep, inanma inanmama 
ve etnik köken farklılıklarını körük-
leyerek halk arasında düşmanlık 

tohumları ekmek, sömürü ve bas-
kı düzeninin sürekliliğini sağlamak 
için başvurulan daimi bir politikadır. 
Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde 
aydınlanma, laiklik, eşitlik, demok-
rasi ve adalet mücadelesi her za-
mankinden daha fazla önem taşı-
maktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası olarak, Sivas katliamını ve 
ilerici güçlere yönelik tüm katliam 
ve cinayetleri lanetliyoruz. Odamız 
demokratik, laik, emeğin ve bili-
min  aydınlattığı başka bir Türkiye 
mücadelesine kararlılıkla devam 
edecektir.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Otel’de 
gericiler tarafından gerçekleştirilen katliam ile ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ!
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TEİAŞ ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Elektrik Ağının Kamuda Kalan Son Halkası Olan TEİAŞ 
Özelleştirilmemeli, Özelleştirilen Kamu Varlıkları ve Hizmetleri Kamulaştırılmalıdır” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı.

Elektrik Ağının Kamuda 
Kalan Son Halkası Olan 
TEİAŞ Özelleştirilmemeli, 
Özelleştirilen Kamu 
Varlıkları ve Hizmetleri 
Kamulaştırılmalıdır

Yeni ve Güçlü Kamu 
İşletmeleri Oluşturulmalı; 
Elektrik Üretim- İletim- 
Dağıtımı Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK); Petrol ve 
Doğal Faaliyetleri Türkiye 
Petrol ve Doğalgaz Kurumu 
(TPDK) Çatısı Altında 
Birleştirilmelidir

İktidar, yirmi yılda elektrik sektö-
rünün üretim-iletim-dağıtım faa-
liyetlerini içeren dikey bütünleşik 
yapısını bozmuştur. Tüm elektrik 
dağıtımı özel şirketlere devredil-
miştir. Kamunun elektrik sant-
rallarının büyük bir bölümü özel 
şirketlere satılmış ve kamu payı 
yüzde 20’nin altına düşürülmüş-
tür. İstanbul dışında bütün ülkede 
gaz dağıtımı özel şirketlere bıra-
kılmış, petrol rafinerileri ve temel 
petro-kimya sanayii de büyük özel 
sermaye gruplarına devredilmiştir.

Yurttaşların çektiği geçim sıkıntı-
larını görmezden gelen, tüm kamu 
kaynaklarını kendi şatafatlı hayat-
ları için kullanan siyasi kadroların 
yaymaya çalıştığı tüm pembe ha-

yaller, yaşamın acımasız katı ger-
çekleri karşısında un ufak olmak-
tadır.

Kamu kaynaklarını fütursuzca 
harcayıp tüketenler, şimdi de ka-
munun elinde kalan son varlıkları 
satışa çıkarmaktadır. Cumhuriyetin 
temel bir kuruluşu olan MKE özel-
leştirme sürecine sokulmaktadır. 
Kamu arazileri, yeşil alanlar, tarım 
arazileri ve ormanlar betonlaştı-
rılması için yandaş müteahhitlere 
teslim edilmektedir.

Şimdi sıra, ülkenin en büyük ku-
ruluşlarından, elektrik sektörünün 
temel ve kilit bir kuruluşu olan TE-
İAŞ’ın özelleştirilmesine gelmiştir. 
Bu girişim, kamuya yani halka ait 
varlıkların yeni bir talan örneği ola-
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caktır. Oysa dünyanın birçok ülke-
sinde, elektrik iletimi, kamusal bir 
hizmet olarak kamu eliyle gerçek-
leştirilmektedir.

Genel olarak enerji, özel ola-
rak elektrik enerjisi üretimi-ile-
timi-dağıtımı, toplum çıkarları 
doğrultusunda, kamu kuruluşları 
eliyle verilmesi gereken kamusal 
hizmetlerdir. Bugüne değin bedeli 
yüz milyarları geçen kamu kay-
naklarınım aktarıldığı özel şirket-
lerin faaliyet gösterdiği elektrik 
sektörünün başarısızlığı açık ve 
vardığı nokta ortadadır. Her yıl 40 
milyar doları aşan enerji girdile-
ri ithalatı, son iki buçuk yıl içinde 
yüzde 70 oranında artan elektrik 
ve gaz fiyatları ve faturalarını öde-
yemedikleri için elektrik ve gazları 
kesilen yüzbinlerce aile bulun-
maktadır.

TEİAŞ, arz güvenliği ve 
ekonomimiz açısından 
stratejik konuma sahip 
bir kurumdur

Ülkemizin doğusu ile batısı ara-
sında yaklaşık 1.500 km mesafe-
de, merkezi boyutta üretim yapan 
(özellikle hidroelektrik) santral-
lardaki kapasiteyi tüketim nok-
talarına taşıyan iletim sisteminin 
teknik altyapı özellikleri ve işletil-
me becerisi, elektrik enerjisi arz 
güvenliğinin teminatıdır. Bu an-
lamda, 12,8 milyar TL sermayesi 
ve 2020 yılı verileri ile 71.098 km 
olan enerji iletim hatları, 192.969 
MVA kurulu güç kapasitesi ile TEİ-
AŞ, Türkiye elektrik sisteminin kal-

bi olduğu kadar ekonomimizin de 
can damarıdır.

Cumhuriyetimizin bir kazanımı 
olarak köklü bir geçmişe dayalı 
TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına 
alınarak sermaye şirketlerine dev-
redilmesi, elektrik arz güvenliği 
açısından yaratacağı muhtemel 
tehditler ile birlikte ülke ekono-
misi açısından ciddi risk oluştu-
racaktır. Bazı eksikliklerine karşın, 
performansı ile haklı övgü alan bu 
kurumun özelleştirilmesi ile ku-
rumsal hafızanın kaybedilmesi ve 
ülkemizin geleceği açısından ile-
ride telafisi mümkün olamayacak 
hasarlara maruz kalması kaçınıl-
mazdır. Bugüne kadar özelleştiril-
miş kamu kurumlarında yaşanan 
tecrübeler bize bunu fazlasıyla 
göstermiştir.

TEİAŞ 2020 yılında yaklaşık 14,9 
milyar TL cirosu, 4 milyar TL’ye 
varan yatırım hacmi ve 4,7 milyar 
TL’yi bulan net kârı ile gözde bir 
kuruluştur.

TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına 
alınması, ülkemiz çıkarları aleyhi-
ne ve uluslararası birçok yabancı 
şirket ve onlara taşeronluk yapa-
cak işbirlikçi yerli şirketlerin iştahı-
nı kabartacak kamu-toplum yara-
rına aykırı bir politik tercihtir.

Bu nedenler itibarıyla TEİAŞ’ın 
özeleştirilmesi süreci derhal dur-
durulmalı, kamu mülkiyetinde ve 
yönetiminde özerk bir yapıya ka-
vuşturulmalıdır.

Ayrıca belirtmek isteriz, kardeş 
Odamız, TMMOB Elektrik Mühen-
disleri Odası’nın 04.07.2021 ta-
rihli basın açıklamasında yer alan 

görüş ve değerlendirmelere katı-
lıyoruz.

ÇAĞRIMIZ

TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı 
duruş, enerji sektöründe ve tüm 
kamusal hizmetlerde özelleştir-
meye karşı net bir mücadele hattı 
örmekten geçer. Bu sorumluluk, 
“Biz değilsek kim, şimdi değilse 
ne zaman?” sorusuna olumlu ya-
nıt veren, ülkesini, halkını seven 
tüm kişi ve kuruluşların ortak so-
rumluluğudur. Toplumcu bütüncül 
kamucu politikaların, toplumun en 
geniş kesimini oluşturan düşük 
gelirli, emeği ile geçinen yurttaş-
ların çıkarlarını korumak açısından 
taşıdığı büyük önem açıktır. Bu iti-
barla, ilk adım olan özelleştirmeye 
karşı çıkmakla yetinmeyip, özel-
leşen tüm kamusal hizmetlerin 
kamu eliyle verilmesi, tekrar ka-
mulaştırma ve yeni güçlü kamusal 
yapılar oluşturulması taleplerini 
kamuoyuna ve topluma mal et-
meye çalışmalıyız.

Ülke ve toplum çıkarlarından yana 
olan tüm kuruluşlara, kendi ka-
mulaştırma politika ve planlarını 
hazırlamalarını, TEİAŞ`ın özel-
leştirilmesine karşı mücadeleyi 
kamulaştırma politikaları ile yük-
seltmeleri çağrısını yapıyoruz. Bu 
kapsamda, meslek alanlarımıza 
yönelik politika oluşturmak için 
çaba harcayan emek, meslek ör-
gütleri ile birlikte bilgi ve birikim-
lerimizi paylaşmaya hazır olduğu-
muzu belirtmek isteriz.
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Yeni ve güçlü kamu 
işletmeleri acil bir 
toplumsal ihtiyaçtır

Yeni ve güçlü kamu iktisadi te-
şekkülleri sektör temelli olarak 
kurulmalıdır. Elektrik, doğalgaz 
ve petrol üretimi, iletimi ve da-
ğıtımı, petrol rafinerileri, temel 
petro-kimya sanayi, su üretimi ve 
dağıtımı, büyük ölçekli madencilik 
projeleri, kamusal eğitim, kültür, 
sağlık ve spor, kamusal ulaşım 
sistem ve şebekeleri, toplu konut, 
sosyal güvenlik, temel gıda ve ih-
tiyaç maddelerinin temini ve diğer 
sosyal fayda yaratan alanlarda 
yeni ve güçlü kamu işletmeleri ku-
rulması acil bir toplumsal ihtiyaç-
tır. “KİT’ler zarar eder” tekerleme-
sinin yarattığı kompleksten bir an 
önce arınılmalı ve yeni oluşturula-
cak güçlü kamusal kuruluş-yapı-
lar sayesinde kamu mülkiyetinde 
olan, iyi yönetilen ve denetlenen 
bir sistem oluşturulmalıdır.

Elektrik üretim-iletim-
dağıtımı bir çatı altında 
birleştirilerek Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) 
kurulmalıdır

Elektrik üretim, iletim, dağıtım 
hizmetlerini verecek tesislerin ve 
şebekelerin kurulması ve işletil-
mesi, enerji santrallarının, iletim 

ve dağıtım şebekelerinin gerek ilk 
tesisleri gerekse operasyon, ye-
nileme ve genişletme çalışmaları 
için mühendislik ve müşavirlik hiz-
metleri verilmesi, santral ve şe-
bekelerin tesis, işletme, yenileme 
ve genişletme çalışmalarında ihti-
yaç duyulan ekipman ve aksamın 
bünyesinde ve/veya sektördeki 
kuruluşlarla birlikte üretim faali-
yetlerini gerçekleştirmeye uygun 
bir yapıda olmalıdır.

Elektrik iletim faaliyeti, üst kuruluş 
olarak kurulacak TEK bünyesinde, 
kamu işletmesi olarak Türkiye 
Elektrik İletim AŞ tarafından yü-
rütülmeli ve mevcut iletim şebe-
kesini geliştirecek, yenileyecek ya-
tırımlar hızla yapılmalıdır. Mevcut 
durumda dağıtım hizmetleri 21 
adet bölgeye ayrılarak özelleştiril-
miş ve özel dağıtım şirketleri eliyle 
yürütülmektedir. Oysa bugüne ka-
dar iletimde olduğu gibi dağıtım-
da da kamu tekeli olması gerek-
mektedir. Özellikle arz güvenliğini 
güvence altına almak için, gerek 
kurulu güç dengesi, gerek üretim 
miktarı açısından üretim altya-
pısında da kamunun ağırlık ka-
zanması şarttır. Bunun için kamu 
elindeki santralların özelleştiril-
mesi derhal durdurulmalı, elektrik 
iletim ve sistem işletme faaliyeti 
yürüten TEİAŞ özelleştirilmemeli 
ve dağıtım şirketleri derhal kamu-
laştırılmalıdır. Elektrik enerjisinin 
üretimden tüketime kadar olan 
tüm aşamaları bütün olarak ve 
kamu hizmeti yükümlülüğü olarak 
yerine getirilmelidir. Verimli olan 

ancak ödeme güçlüğü çeken özel 
santrallar da kamulaştırılmalıdır.

Petrol ve Doğalgaz 
arama, üretim, rafinaj 
ve iletimi bir çatı altında 
birleştirilerek Türkiye 
Petrol ve Doğalgaz 
Kurumu (TPDK) 
kurulmalıdır

Petrol ve doğalgaz, yapısı gereği 
birbiriyle ayrılmaz bütünlüğü; ara-
ma ve üretimden, iletim ve tüke-
ticiye ulaşmada değer zincirindeki 
halkalarının ayrılmaz olduğu göz 
önüne alınmalı ve dünyanın birçok 
ülkesinde olduğu gibi, ülkemiz-
de de petrol ve doğalgaz arama, 
üretim, rafinaj, iletim faaliyetleri; 
dikey bütünleşmiş bir yapıda sür-
dürülmeli, ihtiyaç halinde bu yapı 
dağıtım ve satış faaliyetlerinde de 
bulunabilmelidir. Bu amaçla, TPAO 
ve BOTAŞ’ı da bünyesine alacak 
Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kuru-
mu (TPDK) oluşturulmalıdır.

Özelleştirmelerin ülkemize kay-
bettirdiklerinden çıkarılacak ders-
ler ile ülke ve halk çıkarlarının ge-
rektirdiği doğru politika ancak bu 
şekilde oluşturulabilecektir.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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MÜHENDİS, 
MİMAR, 
ŞEHİR 
PLANCILARI 
DAYANIŞMA 
GÜNÜ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla “Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi ve Örgütlülüğümüzü 
Kamucu Temelde Savunmaya Devam Edeceğiz” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Ülkemizi, Halkımızı, 
Mesleklerimizi ve 
Örgütlülüğümüzü 
Kamucu Temelde 
Savunmaya Devam 
Edeceğiz

Tarihimizde önemli bir yeri bulunan 
19 Eylül 1979, TMMOB kararıyla 
onbir yıldan beri TMMOB Mühendis, 
Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü olarak anılmaktadır. Mü-
hendis-mimar-şehir plancıları, 19 
Eylül 1979 tarihinde TMMOB’nin 
çağrısıyla bir günlük iş bırakma ey-
lemi yaparak ekonomik demokra-
tik sorunlarına dikkat çekmişlerdi.
1973-1980 döneminin TMMOB 
Başkanı Teoman Öztürk ve arka-
daşlarının bizlere devrettiği mü-
cadele geleneğinin bir parçası olan 
bu eylemden 42 yıl sonra mühen-
dislik, mimarlık, şehir plancılarının 
sorunları daha da artmıştır. Mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı 
hizmetleri, kamusal yarar yaklaşı-
mının tasfiyesiyle birlikte itibarsız-
laştırılmaya, değersizleştirilmeye 

çalışılmaktadır. Mesleklerimiz; sa-
nayisizleşme, tarımda gerileme, 
çarpık kentleşme-sağlıksız yapı-
laşma, enerji, maden, orman, su 
kaynakları dahil tüm yeraltı-yürüs-
tü kaynaklarının talanının olumsuz 
etkilerine maruz kalmıştır. Mes-
leki denetim ve bilimsel–teknik 
kriterler, tüm alanlarda devre dışı 
bırakılmaktadır. Esnek-güvencesiz 
çalışma biçimleri, tüm emekçilerle 
birlikte üzerimizdeki sömürüyü ar-
tırmıştır. Kamuda liyakatın tasfiye-
si nitelikli, birikimli işgücünü devre 
dışı bırakarak meslektaşlarımızı 
işlevsizleştirmektedir.
Meslek örgütlerimiz de saldırı al-
tındadır. TMMOB ve Odalarımız, 
neoliberal dönüşüm programları 
ve iktidarın dizginsiz rant çıkar-
larından dolayı uzun bir süreden 
beri iktidarın hedefindedir. İktidar, 
kamusal üretim, hizmet ve dene-
timi tamamen ortadan kaldırma-
nın, Anayasal dayanağı bulunan 
yetkilerimizi yok etmenin, özerk 
örgütlerimizi etkisizleştirme ve 
tasfiyenin peşindedir. Fakat mes-
leklerimize ve örgütlerimize yö-
nelik bu saldırı dalgasına karşı du-

ruşumuz, 1970’lerden günümüze 
uzanan mücadeleci geleneğimiz 
doğrultusunda sürecektir.
Meslek disiplinlerimiz ve örgütle-
rimize yönelik tasfiye çabaları ile 
ülke çapındaki piyasacı-rantçı po-
litikaların ve toplumsal muhalefet 
üzerindeki baskıların arasındaki 
bağları yakından biliyoruz. Cumhu-
riyet, demokrasi, laiklik, sosyal hu-
kuk devleti, adalet, eşitlik, özgürlük, 
barış, kardeşlik; kamucu politikalar 
temelinde planlama, sanayileşme, 
kalkınma; kamusal yarar, kamusal 
hizmet, kamusal denetim, tam is-
tihdam ve güvenceli çalışma mü-
cadelemiz bu bilinçle sürecektir. 
19 Eylül 1979 tarihindeki eylem 
zamanında ve 1973-1980 döne-
minde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı olan Teoman Öztürk ve 
arkadaşlarını bu vesileyle bir kez 
daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI



Temmuz-Aralık  2021

Ü
YE ETKİN

LİKLERİ
TM

M
O

B’D
EN

Dünyanın dört bir yanından milyon-
larca insanın hayatını kaybetme-
sine neden olan tarihin en büyük 
savaşlarından biri olan 2. Dünya 
Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Ey-
lül, savaşın yarattığı acı ve yıkıma 
dikkat çekebilmek için Dünya Barış 
günü olarak kutlanmaktadır.

Yaşanan onca acıya rağmen sa-
vaşların sonunun gelmiyor olması, 
barışa olan ihtiyacımızı her geçen 
gün daha da arttırıyor. Başta Ye-
men, Etiyopya, Afganistan ve Suri-
ye olmak üzere dünyanın pek çok 
bölgesinde savaş ve çatışmalar en 
kanlı biçimiyle devam ediyor.

Yaşanan çatışmalar, patlayan 
bombalar nedeniyle her gün yüz-
lerce insan ölüyor, binlercesi ya-
ralanıyor. Milyonlarca insan ya-
şadıkları topraklardan göç etmek 
zorunda kalıyor. Savaşın yarattığı 
şiddet ve düşmanlık, dünyanın her 
yerini savaş alanı, dünyada yaşa-
yan herkesi savaşın hedefi haline 
getiriyor. Dünyanın bir yerinde sa-
vaş yaşanıyorsa, dünyanın her ye-
rinde savaşın etkileri görülüyor.

Emperyalist güçlerin tüm dünya-
yı tahakküm altına alma hırsı ve 
enerji kaynaklarını kontrol etme 
arzusu yaşadığımız savaşların, 
şiddetin ve yıkımın en büyük ne-
denidir. Yaşanan bu savaşlara ve 
şiddete dur diyebilmenin ilk adımı, 
emperyalizme dur diyebilmekten 
geçmektedir.

Türkiye’de yaşayan bizler, savaş 
ve çatışmaların uzun yıllardan 
beri devam ettiği bir coğrafyanın 
parçasıyız. Uzun yıllar boyunca ül-
kemizde ve bölgemizde yaşanan 
çatışmaların yarattığı acıların en 
yakın tanıklarıyız. Bu ülke halkla-
rının barış ve kardeşliğe olan ihti-
yacına rağmen, ülkemiz her geçen 
gün daha fazla savaşın ve şiddetin 
parçası olmaya devam ediyor. Kürt 
Sorunu’nda çatışma ve şiddet po-
litikalarına dayalı yaklaşım, siyasi 
iktidarın müdahaleci dış politikası 
ve komşu ülkelerimizle bitmeyen 
gerilimler ülkemizin sürekli bir ça-
tışma ve savaş tehdidi altında ol-
masına neden olmaktadır.

Sonucu ne olursa olsun kazananı 

daima emperyalist odaklar, kaybe-
deni ise yoksul bölge halkları olan 
bu savaşlardan artık bıktık ve yo-
rulduk. Barışa ve kardeşliğe olan 
özlemimiz ve ihtiyacımız her geçen 
gün katlanarak büyüyor.

Bu ülkenin mühendisleri, mimar-
ları, şehir plancıları olarak bizler, 
çatışmaların ve silahların sustuğu, 
komşularıyla barış ve dostluk için-
de yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınır-
ları içinde yaşayan farklı inançların, 
kültürlerin, kimliklerin barış içinde 
kardeşçe yaşayabildiği bir ülke is-
tiyoruz.

Ülkede, bölgede ve dünyada barışa 
ihtiyacımız var. Silahın ve şidde-
tin yarattığı korkuya karşı, barışın 
umuduna ihtiyacımız var. Eşitlik-
ten, özgürlükten, adaletten yana 
tüm insanları, barış umudunu bü-
yütmeye çağırıyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu 
olsun!..

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BARIŞA BİR ŞANS VERİN!
 BASIN AÇIKLAMASI

1 Eylül Dünya Barış Günü 
vesilesiyle TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından 31 Ağustos 2021 
tarihinde yapılan basın 
açıklamasıyla ülkede, bölgede 
ve dünyada barış çağrısında 
bulunuldu.
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Ülkemizde son yıllarda “5 Aralık 
Dünya Mühendisler Günü” adı al-
tında gerçekte olmayan bir  özel 
gün türetilerek kutlanmaya baş-
lanmış, kaynağı bilinmeyen ve 
özellikle sosyal medya üzerinden 
geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan 
kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda 
büyük basın kuruluşları tarafın-
dan da duyurularak önemli ölçüde 
ciddiye alınır hale gelmiştir. Öyle 
ki, ülkemizin bünyesinde çok sa-
yıda mühendisin görev yaptığı 
birçok büyük kamu kurumları ve 
bazı mühendislik fakülteleri de bu 
kervana katılarak 5 Aralık gününü 
kutlamaya başlamıştır. Öncelikle 
dünya çapında kutlanan “5 Aralık 
Dünya Mühendisler Günü” diye bir 
özel gün olmadığı gibi her meslek 
grubunun farklı tarihlerde kutladığı 
ulusal veya uluslararası özel günü 
vardır. Bir günün dünya çapında 
özel gün olarak ilan edilip kutlan-
ması için o alanla ilgili dünyadaki 
en üst çatı örgütler, UNESCO ya da 
diğer meslek birlikleri tarafından 
kabul edilerek ilan edilmesi; bunun 

ülkeler ya da dünya çapında kabul 
görmesi; kutlanan güne dair ise o 
günü özel kılan bir yaşanmışlığın 
olması ve sembolik bir geçmişinin 
olması gerekmektedir. 5 Aralık için 
böyle bir durum söz konusu olma-
dığı gibi mühendislerin dünyadaki 
en üst örgütü olan WFOE’de (World 
Federation of Engineering Organi-
zations, ülkemiz adına bu oluşuma 
TMMOB üyedir.), UNESCO’da veya 
diğer organizasyonlarda böyle bir 
gün tanınmamakta ve kutlanma-
maktadır.

Ulusal olarak farklı ülkelerde ve 
farklı tarihlerde kutlanan mühen-
disler günü mevcuttur. Örneğin; 
Belçika’da 20 Mart, Hindistan’da 
15 Eylül, İtalya’da 15 Haziran ve 
Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu tarih-
lerin seçilmesinde etmen olan ve 
anlamlı kılan yaşanmışlıklar vardır. 
Türkiye’de kutladığımız 19 Eylül’ün 
bu kapsamda bizler için anlamı 
epey büyüktür. 19 Eylül 1979’da 
TMMOB’nin çağrısıyla ülke çapında 
bir günlüğüne iş bırakan mühendis, 

mimar ve şehir plancıları; ekono-
mik ve demokratik talepleri için bu 
eylem ile tarihe not düşmüşlerdir 
ve o büyük günün mücadele ve 
dayanışma ile özdeşleşmiş anla-
mını bugünün mücadelesi üzerin-
den geleceğe taşımak için, 19 Eylül 
ülkemizde “Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Dayanışma Günü” 
olarak kutlanmaktadır. Bunların dı-
şında her mühendislik meslek gru-
bunun ayrı ayrı dünya çapında kut-
lanan günleri vardır ve yine bunlar 
sosyal medyada birileri tarafından 
değil uluslararası meslek örgütle-
rince belirlenip ilan edilmektedir.

Bu nedenle, ülkemizde mühendis-
ler, mimarlar ve şehir plancıları için 
özel olan gün, 19 Eylül’dür ve “5 
Aralık Dünya Mühendisler Günü” 
diye bir özel gün olmadığından 
TMMOB ve bileşeni meslek oda-
larımızca kamuoyuna bu hususu 
hatırlatma gereği doğmuştur.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ” 
ŞEKLİNDE ÖZEL BİR GÜN YOKTUR!

MMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz sosyal medyada 
“5 Aralık Dünya Mühendisler 
Günü” olarak ortaya atılan kavram 
üzerine 5 Aralık 2021 tarihinde bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Maden Mühendisleri Odası Zongul-
dak Şubesi’nde TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
da katılımıyla gerçekleştrilen kitle-
sel basın açıklamasında “Bizler bu 
ülkenin emeğiyle geçinen, onuruy-
la yaşayan mühendisleri, mimar-
ları ve şehir plancıları olarak eme-
ğimize, mesleğimize, haklarımıza 
sahip çıkıyor, sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz!” denildi. TBMM’de he-
pimizin geleceğini yakından ilgi-
lendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi 
üzerine “Ekonomik Krizin Emek 
Yanlısı bir programla aşılması, 
Üreten- Sanayileşen-Kalkınan Bir 
Türkiye Yaratılması için Çözüm İs-
tiyoruz “ talebiyle düzenlenecek bir 
dizi etkinliğin ilkinde Koramaz şöy-
le konuştu:

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu adına, ül-
kemizin dört bir yanında hizmet 
veren 600 bini aşkın mühendis 
mimar ve şehir plancısı adına he-
pinizi saygıyla ve dostlukla selam-
lıyorum.

Fabrikalardan şantiyelere, tersa-
nelerden madenlere, santraller-
den limanlara, tarım alanlarından 
ormanlara, kamu kurumlarından 
ofislere kadar üretimin olduğu her 
yerde hayatı yaratan teknik ele-
manların öz örgütü TMMOB’nin 
yöneticileri olarak emeğin ve alın-
terinin başkenti Zonguldak’ta ol-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Bugün iki nedenle burada toplan-
mış bulunuyoruz:

Burada bulunmamızın ilk nedeni, 
ekonomik krizin giderek derinleş-
tiği bu günlerde, gelirleri giderek 
düşen, yaşam standartları giderek 
bozulan, giderek yoksullaşan, iş-
sizlik tehdidiyle boğuşan mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının 
emeklerine sahip çıkmak için baş-
lattığımız kampanyamızın çağrısını 
yapmak.

Burada bulunmamızın ikinci nedeni 
ise, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna 
ait olan ve 57 yıldır TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası tarafından kul-
lanılmakta olan, Zonguldak kenti-
nin ve halkının bilimsel, kültürel ve 
sosyal ihtiyaçlarına yönelik kamu-

sal hizmet veren tarihi binamızın 
gasp edilmesine dur demektir.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye tarihinin en büyük, en sar-
sıcı ekonomik krizlerinden birini 
yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında 
bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in 
şaibeli verileri ile gizlenmek istese 
de gündelik hayatımızın her ala-
nında, gündelik hayatımızın her 
anında krizin etkilerini iliklerimize 
kadar hissediyoruz.

Döviz kurundaki yükseliş sene 
başından bu yana yüzde 35’i aştı. 
Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı 
bütün sektörlerde maliyetlerin art-
masına, fiyatların kontrol edilemez 
biçimde yükselmesine neden oldu. 
Ev almak, araba almak, elektronik 
eşya almak imkansız hale geldi.

Başta temel gıda maddeleri olmak 
bütün harcama kalemlerindeki yıl-
lık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. 
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe 
birbiri ardına fahiş zamlar yapıldı. 
Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haber-
leşme giderleri akıl almayacak ka-

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

TMMOB bünyesinde Ülkenin 
dört bir yanında düzenlenecek 
olan “Emeğimize, Mesleğimize, 
Haklarımıza Sahip Çıkıyor 
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” 
kampanyasının ilk adımı 13 Kasım 
2021 tarihinde Zonguldak’ta 
saat 15.00’te kitlesel bir basın 
açıklamasıyla gerçekleştirildi.
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hale geldi.

Her şey pahalanırken, her şeyin 
fiyatı yükselirken artmayan tek 
şey emeğiyle geçinenlerin gelirle-
ri oldu. Bu krizde kamuda çalışan 
arkadaşlarımızın payına resmi enf-
lasyon rakamlarına dayalı zamlar, 
ücretli çalışan arkadaşlarımızın 
payına açlık sınırında maaşlar ve 
işsizlik, serbest çalışan arkadaşla-
rımızın payına giderek artan mali-
yetler ve artan borç yükü düştü.

Hepimiz giderek daha fazla yok-
sullaşıyoruz. Hepimiz giderek daha 
zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sa-
dece kendi hayatımızdan değil, ge-
lecek kuşaklarımızın hayatlarından 
da feragat ederek yaşıyoruz.

Değerli Arkadaşlar,

Ülke halkı olarak bizler böylesi bü-
yük bir kriz ile boğuşurken iktidar 
sahipleri ve yandaşları, kendi şa-
tafatlı yaşam tarzlarından, kendi 
lükslerinden hiçbir ödün vermeden 
yaşamaya devam ediyorlar.

Saray salonlarındaki davetlerde 
krizin etkisi görünmüyor. Geçiş 
garantili köprülerde, yolcu garan-
tili havaalanlarında, hasta garantili 
şehir hastanelerinde, alım garantili 
sözleşmelerde, 5 çetenin kaptığı 
projelerde krizin etkisi görünmüyor.

Çünkü buralara akan paralar, ver-
gi olarak yine bizim cebimizden, 
emeğiyle geçinenlerin cebinden çı-
kıyor. Çünkü buralara akan paralar 
özelleştirilen kamu işletmelerinden 
elde ediliyor. Çünkü buralara akan 
paralar yok pahasına satılan kamu 
arazilerinden, madenlerimizden, 
kıyılarımızdan elde ediliyor.

Kendi saltanatları sürsün diye hal-
kın yaşamını zehrediyorlar. Kendi 
yandaşlarının cebi dolsun diye ülke 

kaynaklarımızı yağmalıyorlar.

Bizler emeğiyle geçinen mühendis-
ler, mimarlar ve şehir plancılar bu 
gidişe hayır diyoruz!

Krizin bedelini, bu krizin müsebbip-
leri ödesin diyoruz.

Krizin bedelini yıllardır bu ülke kay-
naklarını ve çalışanların alın terini 
sömürenler ödesin diyoruz.

Yıllardır artan sorunlarımıza artık 
bir çözüm istiyoruz.

Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir 
ülke istiyoruz.

İşsiz üyelerimize istihdam alanları 
açılmasını istiyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancı-
sı istihdamında, almış olduğumuz, 
eğitim, vermiş olduğumuz hizmet 
ve üstlenmiş olduğumuz sorum-
lluğun niteliğine ugun ve insanca 
yaşanacak bir asgari ücret belir-
lenmesini istiyoruz.

Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın gideril-
mesini istiyoruz. Güvenli ve güven-
celi çalışma koşulları istiyoruz.

Kamuda daha fazla istihdam isti-
yoruz.Kamu çalışanı üyelerimizin 
ek göstergelerinin ve özel hizmet 

tazminatlarının eşdeğer kadrolara 
uygun olarak güncellenmesini ve 
yükseltilmesini istiyoruz.

Liyakata dayalı bir kamu yönetimi 
istiyoruz.

Haksız, hukuksuz bir şekilde, hak-
larında herhangi bir yargı kara-
rı olmadan işlerinden atılan tüm 
üyelerimizin tüm haklarıyla görev-
lerine iade edilmesini istiyoruz.

Emekli maaşlarımızın yükseltilme-
sini istiyoruz.

İnsan onuruna uygun bir yaşam, 
insan onuruna yaraşır bir gelecek 
istiyoruz.

Mecliste devam eden bütçe gö-
rüşmeleri sırasında taleplerimizi 
daha da yükseltebilmek için bugün 
Zonguldak’ta başlattığımız kam-
panyamızı Türkiye’nin dört bir ya-
nında yaygınlaştıracağız. Meslek-
taşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, 
emeğiyle geçinen tüm toplumsal 
kesimlerin gür sesi olacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Az önce dile getirdiğim gibi siya-
si iktidar sadece emeğimize değil, 
yıllar boyunca emeğimizle var et-
tiğimiz tüm değerlerimize de göz 
dikmiş durumda.

Kıyılarımızı, ormanlarımızı, dere-
lerimizi, tarım arazilerimizi, ma-
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denlerimizi yağmaladılar yetmedi, 
şimdi de gözünü kurumlarımızın 
varlıklarına diktiler. Bir gecede ya-
yınlanan cumhurbaşkanlığı karar-
ları ile Üniversitelerimizin, kamu 
kurumlarının, kamu işletmelerinin 
tesislerine, mülklerine, gayrı men-
kullerine el koyuyorlar.

Yıllar boyunca kamusal bir anlayış-
la toplumun tüm kesimlerine fayda 
sağlayan tesisler bir gecede rant 
haline dönüştürülüyor.

Bunlardan bir tanesi de 114 yıllık 
tarihiyle Zonguldak ile özdeşleş-
miş, mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü 
Kurumuna ait olan ve 57 yıldır TM-

MOB Maden Mühendisleri Odası 
tarafından kullanılmakta olan tari-
hi binamızdır.

Bu bina, Zonguldaklı madencile-
rin, Zonguldak’a emeğini, alın te-
rini, günü geldiğinde canını vermiş 
maden mühendislerinin evidir. 
Bu bina, Zonguldaklı madencile-
rin mücadele tarihinin parçasıdır. 
Bu bina Zonguldak’taki toplumsal 
muhalefetin sığınağıdır. Bu bina, 
Zonguldak’taki kültürel ve sosyal 
hayatın nefes alma yeridir.

Bu kente damgasını vurmuş yüz 
yıllık mühendislik tarihimizin eli-
mizden alınmasına, bu tarihin par-

çası olan binanın ranta teslim edil-
mesine izin vermeyeceğiz.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığı ve Enerji ve Tabii 
kaynaklar Bakanlığı olmak üzere 
tüm yetkilileri bu yanlış karardan 
derhal dönmeye çağırıyorum. Tüm 
demokratik kamuoyunu, tarihi bi-
namıza, kentsel dokumuza ve mü-
cadele geçmişimize sahip çıkmaya 
davet ediyorum.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşa-
sın Dayanışma!

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği (TMMOB) Ka-
nunu hükümlerine dayanarak, TM-
MOB Ana Yönetmeliğinde yer alan 
“Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” 
maddesi uyarınca her yıl TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından açık-
lanan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için 
brüt 7.850 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 20 
Aralık 2021 tarihli toplantısında 
“Ücretli çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları için 2022 yılı ilk 
işe giriş bildirgesinde baz alınacak 
asgari brüt ücretin 7.850 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli 
çalışmanın koşul olduğu uzman-
lık alanlarında, mesleki deneyimin 
arandığı alanlarda, şantiye şefli-

ği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 
uzmanlığı, yapı denetim elemanı, 
daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı 
vb. hizmetlerde asgari ücret uygu-
lanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancıları-
nın ücretlerinin alınan sorumluluk 
gereği belirlenen asgari ücretinin 
üzerinde olmasına” karar verildi.

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2022 
YILI ASGARİ ÜCRETİ 7850 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönetim Kurulu 
tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan 
Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları Asgari 
Ücreti 2022 yılı için brüt 
7.850 TL olarak tespit 
edildi.
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Konya İli Meram İlçesi’nde ikamet 
eden Dedeoğlu ailesinden 7 ki-
şinin, Kürt kimlikleri gerekçesiy-
le uğradıkları ırkçı saldırı sonucu 
hayatlarını kaybetmesinin derin 
üzüntüsünü duyuyor, faşist katli-
amı ve saldırganları kınıyoruz. Kat-
liamda yaşamını yitiren ailemize 
rahmet, yakınlarına ve halkımıza 
başsağlığı diliyoruz.

Hayatını kaybeden aileye yönelik 
12 Mayıs 2021 tarihindeki saldırı-
da 2’si ağır toplam 7 kişi yaralan-
mış, bu olayla ilgili tutuklanan 6 
saldırganın 4’ü serbest bırakılmıştı. 
Ne yazık ki, Kürt kimlikleri nede-
niyle sürekli tehdit altında bulunan 
Dedeoğlu ailesi gerektiği gibi koru-
namamış, aynı aileden 7 kişi önce 
vurularak, ardından evleri ateşe 
verilerek katledilmiştir.

Son zamanlarda Kürt kimliği ve 
Kürtçe dilinin kullanımı gerekçe 
gösterilerek gerçekleşen saldırı-
lardaki artış dikkat çekici boyut-
lara ulaşmıştır. Yaşanan saldırılar, 

münferit adli olaylar değil, yıllardır 
süregelen toplumsal, ekonomik ve 
siyasi politikaların ürünüdür. Ül-
keye ve siyasi hayata hakim olan 
kutuplaştırıcı dil, nefret söylemli ve 
ırkçı saldırıları körüklemekte, tela-
fisi olmayan olaylara zemin hazır-
lamaktadır. Ayrımcılığa ve şiddete 
maruz kalan kesimlerin korunma-
sı konusunda kolluk kuvvetlerinin 
yetersizliği ve yargı süreçlerindeki 
cezasızlık, saldırganları cesaret-
lendirmektedir. 

Yaşanan saldırıların gerek mülki 
amirler gerekse adli makamlarca 
münferit birer adli vaka olarak gö-
rülmeye/gösterilmeye çalışılma-
sı, saldırıların gerçek nedenlerinin 
ortaya çıkmasını ve bu nedenlerin 
ortadan kaldırılmasını engelle-
mektedir.

Yaşanan son olayla Türkiye’de yay-
gınlaşan nefret söyleminin, kolluk 
güçlerinin bu tür olaylardan sonra 
gerekli güvenlik önlemlerini alma 
konusundaki yetersizliğinin ve et-

kin yargısal faaliyette bulunulma-
masının bu katliamlara davetiye 
çıkardığını bir kez daha görmüş bu-
lunmaktayız.

Kürtlere yönelik yaşam hakkı başta 
olmak üzere ağır insan hakları ih-
lallerine yol açan bu saldırıları kını-
yoruz. Kürt kimliğini taşımaktan ve 
Kürtçe dilini kullanmaktan kaynaklı 
ırkçı saldırılara zemin hazırlayan, 
toplumsal barışı ve bir arada ya-
şama kültürünü zedeleyen politi-
kalardan ve söylemlerden derhal 
vazgeçilmelidir.

Irkçı saldırıların önüne geçmek için 
herkesi ortak tepki koymaya davet 
ediyor, soruşturmanın etkin bir bi-
çimde yürütülerek faillerin ceza-
landırılmasını, ihmali olan kamu 
görevlileri hakkında da idari ve adli 
soruşturmaların başlatılmasını ta-
lep ediyoruz.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu 
Delegeleri

KONYA’DA KÜRT AİLEYİ HEDEF ALAN 
IRKÇI-FAŞİST KATLİAMI KINIYORUZ!

Konya’nın Meram İlçesine bağlı 
Hasanköy Mahallesi’nde 30 
Temmuz 2021 tarihinde yaşanan 
ve Dedeoğlu Ailesi mensubu 7 
kişinin hayatını kaybetmesine 
neden olan faşist saldırıya ilişkin 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu 
delegeleri tarafından 31 Temmuz 
2021 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı.
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Günlerdir ormanların, hayvanların 
ve tüm doğal yaşamın yok olması-
na içimiz yanarken; ırkçı, faşist söy-
lemlerle körüklenen saldırılarla bir 
kürt ailesinin katledilmesine karşı 
öfkeliyken; hemen hemen her gün  
işitmekte olduğumuz kadına yöne-
lik şiddet ve katliam haberlerine is-
yan ederken;  2 Ağustos Perşembe 
günü Antalya’da beş gündür, Kah-
ramanmaraş’ta üç gündür kendi-
lerinden haber alınamayan, Azra 
Gülendam Haytaoğlu  ve Emine 
Gökkız’ın cansız bedenlerine ula-
şıldığını öğrendik.  Azra’nın canice 
katledilmesi, Emine’nin ormanda 
asılı olarak bulunması bizleri derin-
den sarstı.  Ailelerinin ve sevenle-
rinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

28 Temmuzdan itibaren kayıp olan 
ve bulunmasını umutla beklediği-
miz, canice katledilen Azra Gülen-
dam Haytaoğlu’nun katil zanlısı 
olan, önce gözaltında sorguya alı-
nıp, daha sonra ‘Canavarca Hisle 
Adam Öldürmek’ suçundan tu-
tuklanan Mustafa Murat Ayhan’ın 
birliğimize bağlı İnşaat Mühendis-
leri Odası Antalya Şubesi Sayman 
Üyesi olması, öfkemizi ve isyanımı-
zı daha da artırmıştır.

Canice hislerle gerçekleştirilen kat-
liamın öğrenilmesinin ardından, 
İnşaat Mühendisleri Odası Yöne-

tim Kurulu  02.08.2021 tarihinde 
olağanüstü toplanarak, katil zanlısı 
Mustafa Murat Ayhan’ın Antalya 
Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğini 
askıya almış ve hakkında disiplin 
soruşturması açılmasına karar ver-
miştir.

Biz TMMOB üyesi mühendis, mi-
mar, şehir plancı kadınlar yıllardır  
“Katiller yaşadığımız her yerde “ 
dedik. Hangi mesleğe sahip olduğu, 
hangi şehirde yaşadığı ve eğitim 
düzeyinden bağımsız olarak, “ka-
dınlar erkekler tarafından şiddet 
görüyor, cinsel saldırıya uğruyor, 
öldürülüyor” dedik.

Ancak sesimizi duymak bir yana, 
iktidarını koşulsuz biat eden bir 
toplumla sürdürebileceğinin bilin-
cinde olan, bu bağlamda siyasal 
islamın argümanlarını kullanan 
AKP iktidarı,  kadının kontrol al-
tında tutulması, toplumdan uzak-
laştırılması, itaat ve hiyerarşik bir 
ilişki düzeni  içinde sınırlandırılması 
yönündeki  yok edici hamlelerinin 
dozajını artırdı, toplumsal yaşamın 
tüm alanlarında gerici politikalarını 
biz kadınlar üzerinden yürütmeye 
devam etti.

İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart 
2021 tarihli yok hükmündeki fesih 
kararından sonra, Kadın Cinayet-

lerini Durduracağız Platformunun 
verilerine göre  102 kadın cinayeti, 
85 şüpheli kadın ölümü gerçekleş-
miştir.

Görülmektedir ki; İstanbul Sözleş-
mesi kadınların yaşam hakları için 
şarttır. Kadınların etkin korunma-
sı için gerekli tedbirleri almayan, 
6284 sayılı Kanunu uygulamayan 
devletin tüm birimleri ve kamu gö-
revlileri  SUÇ İŞLEMEKTEDİR.

Yüreğimizdeki acıyla ve isyanla 
haykırıyoruz…

İstanbul Sözleşmesinin hukuksuz 
fesih kararını geri çekin!!!

6284 sayılı Kadını Koruma Kanu-
nunu etkin bir biçimde uygulayın!!!

Biz TMMOB’li mühendis, mimar ve 
şehir plancı kadınlar saldırılarınıza 
karşı sessiz kalmayacağız. Kazanıl-
mış haklarımızı yok etmenize izin 
vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşme-
sinden vazgeçmeyeceğiz. Azra’yı 
hunharca katleden Mustafa Murat 
Ayhan’ın en ağır cezayı alması için 
sürecin takipçisi olacağız.

ŞİMDİ SUSMA ZAMANI DEĞİL, ŞİMDİ 
BAŞKALDIRMA ZAMANI, ŞİMDİ 
MÜCADELE ZAMANI…

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

TMMOB 
KADIN ÇALIŞMA GRUBU:
ÖFKELİYİZ !!! İSYANDAYIZ!!!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
son günlerde yaşanan kadın 
cinayetlerine isyan ederek 5 
Ağustos 2021 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.
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ABDULMELİK 
EROL

ABDURRAHMAN 
GÜNEŞ

ADEM GÜNDOĞDU ADNAN KASAL AHMER ER RUFAİ 
YURTCU

AHMET DEMİR

AKİLE YILMAZ ARDA ONAY AYÇA SİNCAR AYKUT DEMİRTAŞ BAHADIR ERSÖZAZAT POLAT

BAHAR BARTU BARIŞ CAN UÇAR BARIŞ İBİŞ BERFİN BİTERBARKIN BORAN 
YOLUK

BERIŞ BECERİKLİ

BURAK AYDIN CEMRE YETİŞ ÇAĞDAŞ POLATCUMA SUFİ DİLEM ANIL 
DEMİR

DİLGEŞ ASLAN

EMRE ASLAN EMRE BAZNA ENES UĞUR EREN BIÇAKÇI EREN GÜL EVİN AKBUDAK
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İKBAL ACUN

KADİR TAŞ KADİR TEKİN KAMİL ERDEM MAHMUT ADAKKAMİL ARSLAN

GURBET BOZDEMİR HAKAN ÇETİNHABİB AKALIN

HAKAN DAĞALP

MAHSUM ÇİÇEK

HAKAN ÖREK HASAN AKGEDİK İBRAHİM HALİL 
AKYOL

HASAN SOYVURAL

İBRAHİM SARIGÜL

İBRAHİM HALİL 
ALPAYCI

İBRAHİM HALİL 
DOĞAN

İBRAHİM KAAN 
YALDIZ

İBRAHİM MEHMET 
ALP

İBRAHİM VERİM

FERHAT 
YEŞİLMEN

GÖRKEM 
ÖZAYDINLI

FERZET YÜCE

EYÜP EROĞLU EYÜP ZAL 
ZALOĞLU

FATİH EGE FERHAT KILIÇFAYSAL BAYICI FERHAT 
HALİTOĞLU
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MAZLUM ALP MAZLUM AYDIN MAZLUM YILDIRIM MEHMET 
ALDEMİR

MEHMET ALİ 
BARAN

MEHMET ALİ 
ÇALIŞ

MEHMET EMİN 
DEMİRAY

MEHMET GÖRKEM 
KARALAR

MEHMET EMİN ORAK MEHMET KAÇAR MEHMET KADRİ 
ESEN

MEHMET SEMİH 
ÇELİK

MUHAMMED 
FURKAN DURAN

MUHAMMED 
AHMET TUNCER

MUHAMMED ALİ 
AKAR

MUHAMMED 
CESUR

MUHAMMED 
BİLAL DİNÇ

MUHAMMED 
ENES KARADEDE

MEHMET SİNAN 
ŞEN

MEHMET TAHİR 
İNCEL

MERVE GÜLEÇMELİKŞAH DEMİR MELTEM AYDIN MERVE KIRAN

MUSTAFA CANMUHAMMED 
FURKAN VARÇİN

MUHAMMED 
HASAN KESER

MURAT 
BURULDAY

MUHAMMED 
SEFA KOYUNCU

MURAT KARADAĞ
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ROJHAT MEDENİ

SERAP AYDIN

SİBEL ÖZERDEM

ROZARİN UÇMAZ

SERCAN SAĞIR

SİBGETULLAH 
DENİZ

SAMET 
KARABURUN

SERKAN BAT

SÜLEYMAN ÇETİN

SELÇUK AYTIŞ

SERKAN KAYA

SÜLEYMAN 
VEYSEL TATARĞAN

SELDA ÇENGEL

SEVDA YAĞMUR

ŞIH DAVUT 
BAYRAKTAR

SERAP ANUK

SEZGİN GÜLER

TAHA KARABOĞA

RABİANUR YAŞAR RIDVAN ÖZLÜRAMAZAN AKKUŞÖMER YAVAŞ ÖZLEM AYDINÖZGÜR TÜRKAN

MUSTAFA DİLEÇ OZAN 
AĞACAOĞLU

OZAN ÇEVİK ÖMER ÖGETÜRKÖMER ÇİFTÇİ ÖMER IŞIK
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TAHİR BURAK 
MANDAL

TUĞÇE FIRAT UĞUR BİÇER UĞUR DAĞ ÜMİT BARAN ÜMİT SALMAN

VAHAP AYAZ VEYSEL KENDİRVEYSEL CİHAN KAYA YUNUS EMRE DEVECİ YUSUF YEŞİLKAYA YUSUF ZİYA KOŞAR

ZAFER ŞATIR

Sn. Üyelerimiz;
Odamızın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 
üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesiyle olanaklıdır.

Daha güçlü bir oda için
üye ödentilerimizi ödeyelim odamıza Sahip Çıkalım!

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 
kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. 
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/
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TEMMUZ - 2021
• 04 Temmuz 2021 tarihinde Hazar Gölüne Teknik Gezi düzenlendi.

• TMMOB 46. Olağan Genel Kurula Katılım sağlandı.

• Bu yıl mezun olan öğrenci üyelerin mezuniyet gece masraflarına destek verildi. 

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

• Özel Sektörde çalışan üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret gerçekleştirildi. 

AĞUSTOS -2021
• TMMOB Amed İKK, Şanlıurfa’da adalet arayışı için nöbet tutan ŞENYAŞAR ailesine dayanışma ziyareti gerçek-

leştirdi. 

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

• TMMOB Van İKK Aşı Ol temasıyla düzenlenen futbol turnuvasına temsilcilik bünyesinden destek verildi. 

EYLÜL- 2021
• 03.09.2021 tarihinde Üyelere yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Hakları konulu söyleşi yapıldı

• 04 Eylül 2021 tarihinde 2021 Yılı 2.Dönem Mali Denetimimiz gerçekleşti.

• 06-09 Eylül 2021 tarihlerleri arasında  Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi düzenlendi.

• Şube çalışmaları analizi için Şube Çalışma Grubu oluşturuldu.

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

 • Bursa Şubede düzenlenen NDT Günleri – XII. Kaynak Kongresine Üyemiz Okan BENGÜL önerildi.

• 26 Eylül 2021 tarihinde kadın üyelerimize yönelik kahvaltı etkinliği yapıldı. 

• Amedspor’a destek ve dayanışma için kombine bilet alındı. 

• 29.09.2021 tarihinde EİM- MEDAK Komisyon toplantısı gerçekleşti. 

• Eskişehir Şubede düzenlenen XI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayına ŞYK Üyelerimiz katılım 
sağladı.

• 30 Eylül 2021 tarihlerinde Adana Şube tarafından düzenlenen Plaket Törenine Şube Saymanımız Cengiz ATA-
MAN katılım sağladı 

• Ankara Şubede düzenlenen Enerji Ekipmanları Yerli Üretimi I. Ulusal Kongre ve Sergisine Şube Saymanımız 
Cengiz ATAMAN önerildi.

• 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında  Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 
düzenlendi.

EKİM - 2021
• Şubemizde 04-10 Ekim 2021 tarihleri arasında Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.

• 09 Ekim 2021 tarihinde Bursa Şubede düzenlenen NDT Günleri – XII. Kaynak Kongresine şube teknik görevlimiz 
Engin KOYUN katılım sağladı.
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• 24 Ekim 2021 tarihinde 4. Şube Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

• 27.10.2021 tarihinde Toplumsal Ekoloji konulu seminer düzenlendi.

• Eti Bakır A.Ş ‘de çalışan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.

KASIM - 2021
• 04 – 06 Kasım 2021 tarihleri arasında LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.

• 05.11.2021 tarihinde Öğrenci üye tanışma etkinliği yapıldı.

• 06 Kasım 2021 tarihlerinde İzmir Şube tarafından düzenlenen Plaket Törenine Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT 
ve ŞYK Üyesi M.Baran YAVUZ katılım sağladı.

• 09.11.2021 tarihinde Şube Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

• MMO Batman İl Temsilciliğine üye ziyareti gerçekleştirildi.

• Üyemiz Serhat VANÇİN Şube Periyodik Kontrol Biriminde teknik görevli olarak işe alındı.

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

• Yeni mezun üyelerimiz ile tanışma etkinliği düzenlendi.

• MMO Mardin İl Temsilciliğine üye ziyareti gerçekleştirildi.

• 19-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Ankara Şubede düzenlenen XII.  Kaynak Kongresine Üyemiz Ahmet Bülent 
TEKİK katılım sağladı.

• 19 Kasım 2021 tarihinde Dersim İl Koordinasyon Kurulu ve Amed  İl Koordinasyon Kurulunun birlikte düzenlediği 
“ SU KRİZİ VE YÖNETİMİ” paneli gerçekleştirildi.

• 27 Kasım 2021 tarihinde 48. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu toplantısına ŞYK Üyelerimiz katılım sağladı.

• 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen TMMOB İKK Afet Çalıştayına  Şube Eş Başkanımız Nevroz 
KAYRAN ve Şube Saymanımız Cengiz ATAMAN katılım sağladı.

• Şube Asansör Birim Sorumlu Mehmet ARIĞTEKİN Şube Müdür Vekili olarak atandı.

• MMO Adıyaman İl Temsilciliğine üye ziyareti gerçekleştirildi.

ARALIK - 2021
• 04 Aralık 2021 tarihinde Sekreterler – Saymanlar ve Müdürler toplantısına katılım sağlandı.

• 02-03 Aralık 2021 tarihinde LPG Dolum Boşaltım Personeli (Pompacı) Eğitimi verildi.

• 11.12.2021 tarihinde 5.Şube Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

• Üyelerimizin aidat muafiyetleri gerçekleştirildi. 

• Malatya İl Temsilcilik üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi.

• Üyelere yönelik sineme gösteri yapıldı.

• MMO Amed Öğrenci Komisyonu belirlendi.

• Üyemiz Celal SÖNMEZ Van İl Temsilciliğimize teknik görevli olarak işe başladı.
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Bağlı Olduğu Belediye Adı 

İlk Periyodik 
Kontrol(Tescil) 

Kontrol Adet
Normal 

Kontrol Adet

Eksiklik 
Kontrol 

Adet
İkinci Eksiklik 
Kontrol Adet

Elektrikli 
Asansör 

Kontrol Adet

Hidrolik 
Asansör 

Kontrol Adet
Kırımızı Etiket 

Adet
Sarı Etiket 

Adet Mavi Etiket Adet

Yeşil 
Etiket 
Adet Toplam

SİLVAN 0 44 71 8 123 0 97 5 14 7 123
ÇERMİK 1 11 30 6 48 0 17 2 23 6 48
KULP 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2
DİCLE 0 2 1 0 3 0 2 0 1 0 3
HANİ 0 2 2 0 4 0 2 1 0 1 4
LİCE 0 3 2 0 5 0 3 0 0 2 5
ÇINAR 0 2 28 5 35 0 7 0 28 0 35
ÇÜNGÜŞ 0 6 3 0 9 0 4 1 1 3 9
KOCAKÖY 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
SUR 1 83 38 3 123 2 88 12 16 9 125
BATMAN BELEDİYESİ 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
TUNCELİ 22 266 88 7 383 0 61 27 230 65 383
SİİRT İL ÖZEL İDARE 0 0 8 8 16 0 8 0 8 0 16
KURTALAN 10 7 16 4 34 3 21 0 4 12 37
BAYKAN 1 1 10 2 14 0 6 0 7 1 14
GERCÜŞ 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
CİZRE 7 4 17 24 52 0 15 0 29 8 52
PATNOS 3 6 3 0 12 0 4 0 5 3 12
KOZLUK 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3
BATMAN İL ÖZEL İDARE 0 16 0 0 15 1 7 5 4 0 16
ŞIRNAK 22 268 337 4 631 0 557 14 45 15 631
ÇUKURCA 1 1 2 0 4 0 2 0 0 2 4
HAKKARİ 18 13 29 3 63 0 16 0 23 24 63
ŞEMDİNLİ 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 4
GEVAŞ 6 7 11 3 27 0 18 0 3 6 27
İDİL 6 4 10 0 20 0 19 0 0 1 20
YÜKSEKOVA 0 25 18 0 43 0 34 1 8 0 43
SİLOPİ 0 8 6 0 14 0 10 0 4 0 14
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 0 10 0 0 10 0 10 0 0 0 10
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 0 3 3 0 6 0 3 0 1 2 6
TİLLO 0 1 3 0 4 0 1 0 0 3 4
BOZOVA 1 0 18 8 27 0 9 2 2 14 27
HARRAN 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
PÜLÜMÜR 0 5 3 0 8 0 6 1 0 1 8
DERİK 5 0 2 0 7 0 5 0 0 2 7
BEYTÜŞŞEBAP 2 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4
HAMUR 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
DOĞUBAYAZIT 9 80 76 16 181 0 134 0 29 18 181
TUTAK 4 11 2 0 17 0 13 1 0 3 17
PERVARİ 0 2 1 0 3 0 1 0 0 2 3
ERUH 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2
MAZIDAĞI 5 2 4 1 12 0 6 0 0 6 12
TAŞLIÇAY 0 2 2 0 4 0 4 0 0 0 4
SASON 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
HASANKEYF 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 4
KARAKOÇAN 32 2 15 2 51 0 25 1 8 17 51
OVACIK 1 2 1 0 3 1 1 1 1 1 4
PERTEK 3 0 2 0 5 0 0 1 1 3 5
ARTUKLU 0 0 3 0 3 0 0 2 1 0 3
ULUDERE 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 4

ŞUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ TEMMUZ - ARALIK 2021

MESLEKİ DENETİM SAYILARI (TEMMUZ - ARALIK 2021)

Mekanik Proje Sayısı
DİYARBAKIR
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

90
166

Asansör Proje Sayısı
DİYARBAKIR
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

32
114

10
9
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ 
TEMMUZ - ARALIK 2021

Cihaz No Cihaz Adı Cihaz Sayısı PK Sayısı
1 VİNÇ 140 151
2 CARASKAL 92 95
3 FORKLİFT 105 125
4 PLATFORM 57 64
5 MOBİL VİNÇ 57 59
6 * AKARYAKIT KARA TANKERİ 2 2
7 HİDROFOR GENLEŞME TANKI 45 45
8 KOMPRESÖR HAVA TANKI 146 146
9 OTOKLAV 1 1
10 SICAK SU KAZANI 122 123
11 KIZGIN YAĞ KAZANI 1 1
12 KIZGIN SU KAZANI 2 2
13 BUHAR KAZANI 19 20
14 * BASINÇLI KAP 118 119
15 * İŞ MAKİNASI 3 3
16 ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 5 7
17 TRANSPALET 133 151
18 * KALDIRMA İLETME MAKİNASI 83 88
19 * HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI) 20 20
20 * FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI 1 1
21 * GREYDER (İŞ MAKİNASI) 1 1
22 * KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 13 13
23 * YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 6 6
24 * ÇEKİCİ 1 3
25 YÜRÜYEN MERDİVEN / BANT 8 8
26 İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI) 37 39
27 SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA 22 22
28 HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE TAHRİKLİ KALDIRMA 2 3
29 BUHAR JENERATÖRÜ 7 7
30 DEĞİŞKEN ERİŞİMLİ ARAÇ 2 2
31 ÜTÜ KAZANI 43 43
32 GENLEŞME TANKI 74 74
33 BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI 31 31
34 * BUHARLI PİŞİRME KAZANI 4 4
35 RAMPA 5 5
36 KRİKO 23 23
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Doğum 
- Şube Teknik Görevlimiz  Mehmet ARIĞTEKİN’in bir bebeği oldu.

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Nişan / Düğün
- Üyemiz Serdar IŞIK ile Muhasebe Görevlimiz Nazan ORAK evlendi.
- Van İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyemiz Beste BAYRAM evlendi.
- Van İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz Şükrü TİMÜR evlendi.
- Üyemiz Çetin ÖZAYDOĞDU ve Üyemiz Ceren ŞAKAR evlendi.
- Şube Yönetim Kurulu Üyemiz İlyas ÇELİK evlendi.
- Üyemiz Serhat YAŞAR nişanlandı.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat
- Üyemiz Mehmet Ali ARGILDOĞAN vefat etti.
- Üyemiz Abdulkadir YILMAZ’ın ağabeyi vefat etti.
- Üyemiz Uğur TOSUNLU’nun  babası vefat etti.
- Üyemiz Abdulkadir ATBİNİCİ’nin ablası vefat etti.
- Üyemiz Mehmet MÜJDE’nin Annesi vefat etti.
- Üyemiz Mehmet ZIRIĞ Amcası vefat etti.
- Üyemiz Mehmet Şerif ÇAĞLAR’nin Amcası vefat etti.
- Üyemiz Fırat ŞİMŞEK Babaannesi vefat etti.
- Üyemiz Fadime ANIK KAVAKLI’nın Annesi Eyüp Turgut KAVAKLI’nın Kayınvalidesi vefat etti.
- Üyemiz Mehmet Ali KABUL Annesi vefat etmiştir. 
- Üyemiz Mehmet Baran YAVUZ’un Anneannesi vefat etmiştir. 
- Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR’ün Annesi vefat etmiştir. 
- Üyemiz Hamdullah ÖNEN’in Annesi vefat etmiştir. 
- Üyemiz Serhat YAŞAR’ın Babası vefat etmişti.
- Üyemiz Haluk Teoman ÖZBAY vefat etmiştir.
- Üyemiz Bilal AKIN vefat etmiştir.
- Üyemiz Mehmet YILMAZ’ın Babası vefat etti.
- Üyemiz Mehmet Zeki BUKAY’ın anneannesi vefat etti.

Vefat Edenlere Allah’tan Rahmet, Yakınlarına Sabır ve Başsağlığı Dileriz.




